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Capra, Cane e Mucca erano grandi amici. Un
giorno andarono in gita in un taxi.

• • •

Geit, Hund og Ku var gode vener. Ein dag
drog dei på tur med ein buss.
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Quando arrivarono alla fine del viaggio, il
tassista chiese loro di pagare la tariffa.
Mucca pagò la sua parte.

• • •

Då dei kom fram, bad sjåføren dei om å
betala for billetten sin. Ku betalte for
billetten sin.
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Cane pagò un po’ di più, perché non aveva i
soldi esatti.

• • •

Hund betalte litt ekstra fordi han ikkje
hadde akkurat med pengar.
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Il tassista stava per dare a Cane il suo resto
quando Capra scappò senza pagare nulla.

• • •

Sjåføren skulle akkurat til å gje Hund
vekslepengane då Geit stakk av utan å
betala.
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Il tassista era molto arrabbiato. Se ne andò
via senza dare a Cane il suo resto.

• • •

Sjåføren vart veldig sur. Han køyrde av
garde utan å gje vekslepengane tilbake til
Hund.
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Ecco perché, ancora oggi, Cane corre verso
le macchine per sbirciare dentro e cercare il
tassista che gli deve il suo resto.

• • •

Det er difor Hund, sjølv i dag, spring mot
bilar for å sjekka om han ser sjåføren som
skuldar han vekslepengar.
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Capra corre via al rumore di una macchina.
Ha paura che la arrestino per non aver
pagato la sua parte.

• • •

Geit stikk når ho høyrer lyden av ein bil. Ho
er redd for at ho vil bli arrestert for ikkje å
ha betalt for billetten.
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E Mucca non si preoccupa quando passa
una macchina. Mucca si prende il suo tempo
per attraversare la strada perché sa di aver
pagato la sua parte.

• • •

Og Ku bryr seg ikkje når det kjem ein bil. Ku
brukar god tid når ho kryssar vegen fordi ho
veit at ho betalte for heile billetten sin.
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