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Vitello redder verden Lyt&læs Kim Fupz Aakeson Hent PDF Mor ser nyheder en tirsdag morgen og bliver i
rigtig dårligt humør: ”Sult og forurening og elendighed,” siger hun og forudser jordens snarlige undergang.
Det bekymrer selvfølgelig Vitello, der ser en lysende fremtid for sig med stor rigdom og en sportsvogn - det
vil han ikke risikere at gå glip af, så han går ud for at hente sine venner, så de sammen kan redde verden. De
lægger hårdt ud med at villle stoppe klimaforandringer og fattigdom, de bygger vejspærringer og forsøger at
hjælpe en hjemløs. Men de voksne forstår jo ingenting, og det er alligevel ikke så let at redde hele verden. Da
de sjosker slukørede hjemad kommer de heldigvis forbi et træ, som en kat har forvildet sig for højt op i, og
drengene sætter en redningsaktion i gang. Tilbage ved middagsbordet i rækkehuset er Vitello ovenpå igen:
Da Vitello og Mor spiste spaghetti med smør og riveost den aften, kneb Mor øjnene sammen og spurgte:
”Hvorfor ser du så tilfreds ud? Hvad har du lavet?” ”Jeg er bare gået i gang med at redde verden,” sagde
Vitello. ”Det var ikke så lidt,” sagde Mor. ”Vi startede med at redde en kat og det gik helt fint.”
”Super,” sagde Mor. ”Jeps,” sagde drengen de kaldte Vitello og tog riveost på sin spaghetti. ”Så nu har vi
fået hul på det.” I Lyt&læs-udgaven af "Vitello redder verden" bliver teksten læst højt samtidig med, at
børnene kan bladre i bogens sider og de flotte illustrationer. Men man kan også vælge at læse teksten selv og
se på de flotte billeder.
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