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Vitello passer Mor & Vitello gør en god gerning Kim Fupz Aakeson Hent PDF Forlaget skriver: Mor er syg
og Vitello beslutter sig for at passe hende, han har hørt at artige børn får større gaver. Så Vitello vil starte med
at gøre rent i hele hytten og heldigvis kommer Max og Hasse og William og spørger om de skal hjælpe ...

Kender du Vitello? Han 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.  
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