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Vilma kan ikke falde i søvn uden sine bamser, så hun har sengen fuld af dem. Men da nogle af pigerne i
klassen taler om, at bamser er enormt barnlige, bliver Vilma pludselig i tvivl. Er hun barnlig, bare fordi hun

kan lide sine bamser?

Vilma gør alt for ikke at være barnlig. Hun fjerner alle bamserne. Hun går ikke med sin bamsetaske længere.
Hun tegner heller ikke bamser mere..

Men hvorfor er det så svært ikke at være barnlig? Og kan det virkelig passe, at man skal sove dårligt om
natten uden sine bamser, bare fordi man ikke vil 'være barnlig'?

 

Vilma og venner er en serie bøger for piger, der gerne vil være sig selv, men som synes, at det kan være svært,
når alle andre omkring dem, mener noget andet.

 

I serien Vilma og venner er der følgende bind:

Hemmeligheden (1)

Fødselsdagen (2)
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