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serie om den sjove og opfindsomme dreng fra rækkehuset ved ringvejen.

 

Vitello synes, det er ALT for lidt med kun en slikdag om ugen. Men hvordan skal han få slik, når han ikke har
nogen penge. Kan man ringe på hos folk og bede om slik - selvom der er flere måneder til Haloween? Nej,
den går ikke. Men hvis folk synes, det er rigtig synd for to små stakkels drenge, så går det nemt med at få

slik. Hvis nu ens mor fx var meget syg ...

 

Om serien: Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og
vist også meget smuk. Men nu bor Mor i et rækkehus ved ringvejen sammen med Vitello. Man kan sige

meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok
finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse eller sammen med møgungen

William, måske med sin hemmelige kæreste Kamma, men sig det ikke til nogen - eller osse bare sammen med
sig selv.

I Lyt&læs-udgaven af Vitello tigger en masse slik kan man vælge om man vil lytte til den indtalte historie
eller om man selv vil læse op. Man kan også vælge mellem automatisk og manuelt sideskift, så man kan se på

bogens flotte illustrationer, så længe man har lyst til.
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Vitello synes, det er ALT for lidt med kun en slikdag om ugen. Men
hvordan skal han få slik, når han ikke har nogen penge. Kan man
ringe på hos folk og bede om slik - selvom der er flere måneder til
Haloween? Nej, den går ikke. Men hvis folk synes, det er rigtig synd
for to små stakkels drenge, så går det nemt med at få slik. Hvis nu

ens mor fx var meget syg ...

 

Om serien: Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to
måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men
nu bor Mor i et rækkehus ved ringvejen sammen med Vitello. Man
kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er
nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget -
enten sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse eller



sammen med møgungen William, måske med sin hemmelige kæreste
Kamma, men sig det ikke til nogen - eller osse bare sammen med sig

selv.

I Lyt&læs-udgaven af Vitello tigger en masse slik kan man vælge om
man vil lytte til den indtalte historie eller om man selv vil læse op.

Man kan også vælge mellem automatisk og manuelt sideskift, så man
kan se på bogens flotte illustrationer, så længe man har lyst til.
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