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Gyldendal

Vitello kan skrive 
sit eget navn og huske 
virkelig meget af alfabetet. 
Og han kan tælle. Han tror 
nok han kan tælle til 49. 
Han skal i hvert fald bruge 
49 kroner hurtigst muligt. 
Han skal købe Mega Posen 
nede fra det nye Slikland 
i centret. Måske man kan 
tjene penge? Eller låne eller 
tigge nogen? Måske man 
skulle spørge Max og Hasse 
og William og Kamma om 
noget hjælp?  

Mød også Vitello 
på facebook

Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen

Vitello  

skaffer 49 kroner  

Gyldendal

leg 
og

lær

gratis

Hjælp Vitello med at tælle 
og skrive og tegne.

Find fem ord i bogstavmylderet.



Jeg hedder ____________________________________________

Jeg er _________ år

Jeg bor __________________________________  

Jeg har fødselsdag den ____________________

Min livret er ______________________________

Min mor hedder __________________________  

Min far hedder ___________________________

Min papfar hedder ________________________

Min papmor hedder _______________________

Mit yndlingsdyr er ________________________ 

VITELLO  

skaffer 49 kroner  



Vitello boede med sin mor i et rækkehus ved ring
vejen, og det var godt nok alt sammen. Og i dag var 
alt sammen faktisk endnu bedre, for i dag åbnede 
der en helt ny slikbutik nede i centret. 
   Slikland hed butikken. 
   Så Vitello stod op 
og tog sit tøj på i 
en rasende fart.

Tegn streger mellem 
de strømper, der passer 
sammen. Der er 5 par.!



Vitello løb hele vejen ned 
til Slikland og trykkede 
næsen flad mod vinduet.

! Hjælp Vitello med at 
finde vej ned til centret 
gennem labyrinten.



»Øj,« hviskede han. Hele vinduet var fuld af slik 
i store bunker, vingummi, lakrids, chokolade, 
skumfiduser, alt hvad der var godt.

Og som om det ikke var nok med alt hvad der var 
godt, var der også et åbningstilbud. Et tilbud på en 
meget stor pose slik der hed Mega Posen. For 49 
kroner. Vitello ville rigtig 
gerne købe den pose, 
det var sådan set det 
han allerhelst ville i 
hele verden. 

 

Men 49 kroner? Vitello 
skyndte sig hjem og 
smadrede sin sparegris. 
Der var nu ikke så farlig 
mange kroner i den. Slet 
ikke nok til Mega Posen. 
  »Øv,« sagde Vitello.

! Find 
fem fejl.

? Hvor mange 
penge var der i
Vitellos sparegris? ______



Vitello spurgte Mor om 
ikke han måtte få en masse 
penge til Mega Posen, men 
Mor grinede bare. 

»Hvad tror du selv?« 
spurgte hun. 

»Jeg tror du siger ja, søde 
Vitello,« foreslog Vitello.

»Ha,« sagde Mor. »Du får 
en femmer hvis du gør dig 
nyttig.«

   »Øv,« sagde Vitello og 
hadede at gøre sig nyttig. 
Men han gjorde det nu 
alligevel. Så havde han da 
fem kroner mere end han 
havde før.

? Hvordan gør Vitello sig 
nyttig? Tegn fra prik til 
prik – følg alfabetet.



Vitello måtte låne nogle 
penge, han gik over til 
møgungen William. Men 
William havde heller ikke 
nogen penge.

»Vi kan samle flasker,« 
sagde William. »Man får 
penge når man samler 
flasker.«

»Som om jeg ikke ved 
det,« sagde Vitello. »Kom, 
vi skynder os at samle en 
masse flasker til mig.«

De fandt da også nogle 
flasker. Bare ikke nok 
flasker. 

»Jeg drøner ned og sælger 
dem her,« sagde Vitello. 
»Jeg skal bare have Mega 
Posen i dag.«

? Tæl hvor mange 
flasker og dåser der 
er på tegningen.

Der er ______ flasker

og ______ dåser



Vitello havde stadig ikke penge nok. Hans to 
irriterende venner Max og Hasse var sikkert rige, 
det tænkte Vitello. 

Men det var de nu ikke.
»Vi kan lave et loppe marked,« foreslog Max eller 

Hasse. »Vi kan sælge vores gamle legetøj og  tjene 
mange penge.«

»Det lyder kedeligt,« sagde Vitello, men et eller 
andet skulle der jo ske. Så de lavede en bod ude på 
gaden. 

Og lidt tjente de da, 
bare ikke nok.

? Hvad står der på skiltet? 
Skriv de bogstaver der 
svarer til numrene i 
hver firkant.

! Skriv 
alfabetet.



Vitello begyndte at blive 
bange for at hele dagen gik 
med alt det pengepjat og 
at Slikland lukkede før han 
havde 49 kroner.

»Jeg må videre,« sagde 
Vitello til Max og Hasse 
og samlede mønterne 
sammen. »Fedt nok med det 
loppemarked.«

»Hvor skal du hen?« spurgte 
Max og Hasse.

»Jeg skal et andet sted hen,« 
sagde Vitello og løb alt hvad 
han kunne, mens han prøvede 
at regne på hvor mange 
penge han manglede. 

 

Vitello skulle over til sin 
hemmelige kæreste. Kamma 
hed hun, og hun var i gang 
med at rydde op på sit 
værelse.

»Jeg skal skaffe penge,« 
sagde Vitello. »Jeg skal 
bruge 49 kroner.«

»Vi må finde et arbejde,« 
sagde Kamma.

Vitello brød sig ikke 
om arbejde. »Måske vi 
kan finde penge i din 
sparegris?«

»Vi finder et godt job,« 
sagde Kamma bare.

? Hvor mange 
penge har 
Vitello? 

? Hvor mange penge 
mangler han for at 
have 49 kroner? 



Kamma og Vitello ledte efter 
et godt job. Nede i centret. 

»Man kan gå tur med andre 
folks hunde,« sagde Kamma.

»Vi går tur med mange 
hunde ad gangen,« sagde 
Vitello. »Så tjener vi flere 
penge.«

De fandt nogle hunde rundt 
omkring. De stod i snore 
foran supermarkedet, foran 
slagteren, foran Fona og de 
der steder.

»Jeg tror man spørger folk 
først,« sagde Kamma. 

»Det har vi ikke tid til,« 
sagde Vitello. »Vi går med 
de hunde, og så siger vi 
til folk at vi har gået med 
dem, og så får vi penge, det 
manglede bare.«

Det var lidt svært at gå 
med flere hunde på en gang. 

 

?
Følg snorene og find ud af, hvem 
der holder hundene. Skriv V på 
de hunde Vitello holder og K på 
de hunde Kamma holder.



Og folk blev slet ikke 
glade og taknemmelige 
da de kom ud af 
forretningerne.

»Hvad bilder I jer 
ind!« råbte de »Gå 
og stjæle andre folks 
hunde!«

»Det fik vi virkelig 
ikke nogen penge ud 
af,« mukkede Vitello.

»Jeg sagde jo vi skulle 
spørge først,« sagde 
Kamma.

»Man kan ikke tjene 
penge med piger,« 
sagde Vitello.

? Hvilken hundeejer passer til 
hvilken hund? Tegn en streg 
fra hver hund til dens ejer.  



Men så var det Vitello kom i tanke om at tigge. Han 
havde engang set nogle fattige børn i fjernsynet 
der tiggede for at få penge til mad. 

Vitello satte sig foran banken.
»Hej, jeg er en lille fattig dreng,« sagde Vitello til 

folk der kom ud fra banken. »Jeg tigger 9 kroner til 
mad.«

»Skrid unge,« sagde en mand med blød hat.
»Sikke noget,« sagde en 

dame og gav ham 
en tokrone.

»Arh, mon dog 
du er så fattig,« 
sagde en tyk 
madamme. Men 
hun gav ham 
alligevel en 
krone.

? Sæt de 9 bogstaver fra 
vejskiltene ind på de 
rigtige pladser i skemaet. 
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»Nu må der simpelthen være penge nok,« sagde 
Vitello til sidst. »Sådan som jeg har knoklet.«

Og så talte han alle sine mønter. Vitello troede ikke 
sine egne øjne. Der var penge nok. Der var 49 kroner.

! Tegn tegningen 
af Vitello færdig. 



Vitello gik ind i Slikland. Og Vitello pegede på 
Mega Posen og betalte med alle sine mønter.

»Sikke en masse småpenge,« sagde pigen der 
stod bag disken.

»Nemlig,« sagde Vitello. »49 kroner.«
Og nu skulle han så bare finde et godt sted at æde 

hele Mega Posen stille og roligt og helt alene.

! Farv 
slikket.

= rød          = sort           = brun

= grøn

= blå            = orange



! Find ord i 
bogstavmylderet. 

William og Max og Hasse 
og Kamma sad på græsset 
uden for centret og gloede i 
solen og lavede ikke noget.

»Støn,« mumlede Vitello 
og vidste han blev nødt til at 
dele med dem. Lidt havde 
de jo hjulpet til. Godt det 
var Mega Posen han havde 
og ikke en eller anden lille, 
dum pose.



»Det er godt slik,« sagde de alle sammen i munden 
på hinanden mens de gumlede på slik fra Mega 
Posen.

»I morgen får vi travlt,« sagde Vitello. »Jeg så 
nemlig en anden pose nede i Slikland, Giga Mega 
Posen, den koster 99 kroner, og den er rigtig stor.«

»Okay,« sagde de andre og drengen de kaldte 
Vitello var nogenlunde tilfreds med at ligge i solen 
og gumle slik med sine venner mens han tænkte på 
Giga Mega Posen.

! Farvelæg 
tegningen.



Hvilke Vitellobøger har du? 
Sæt kryds ved dem du har. Lydbøger:

Lyt og Læs (bog + cd): Opgavebog:
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