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Hvad vælger du? 

!

!

!

!

!
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Tyven  



Du har hørt i radioen, at der har været tyveri. Der er blevet 

stjålet to sække med penge fra verdens rigeste mand. Selvom 

det var mange penge, er han stadig verdens rigeste mand. 

!
En aften du skal hjem, går du igennem skoven. Her ser du en 

mand, der graver et hul i jorden. Han lægger to sække ned i 

hullet, og putter jord på. Du er sikker på at det må være 

pengene fra tyveriet. Manden går sin vej. Du går hen og 

graver poserne op. Da du kigger i dem, ser du at de rigtigt 

nok er fyldt med penge.  

!
Hvad vil du gøre? 

!
a) Hvis du vil beholde pengene selv, skal du bladre om på   

side 3. 

b) Du vil aflevere pengene til politiet og fortælle dem,  

hvad du har set. Læs videre på side 2. 

c) Hvis du fortæller det hele til din bedste ven, og I deler   

pengene, skal du læse på side 4. 
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Du tager pengene, og går hen til politistationen. Du står 

udenfor, og skal lige til at gå ind. Pludselig bliver du stoppet. 

Der er en der tager fat i din jakke. Det er tyven, som du så i 

skoven. Han er fulgt efter dig. Han fortæller dig, hvorfor han 

tog pengene. Hans familie er meget fattig. Han har 8 børn, og 

de har ikke noget at spise. Han tog pengene fra den rige 

mand, så han kunne købe mad til sine børn. Han beder dig 

om ikke at fortælle politiet, at han er tyven. 

!
Hvad vil du gøre? 

!
a) Du bestemmer at du vil lade tyven få pengene, og ikke   

vil sige noget til politiet alligevel. Læs videre på side 

16 

b) Hvis du stadig vil sige det til politiet og aflevere  

pengene, skal du kigge på side 19 

c) Du siger til tyven, at du ikke siger noget til politiet.   

Men så skal tyven også give dig den ene sæk med 

penge. Læs videre på side 18 
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Politiet siger at det var rigtigt at aflevere pengene. Du 

Fortæller dem alt du ved om tyven. De ved nu hvem tyven er. 

De kan fange ham, og sætte ham i fængsel. De vil straks køre 

ud og finde ham. De har lidt travlt. Politimanden ser ikke, at 

der er to poser med penge. Han tager kun den ene pose med 

ind i pengeskabet. Han siger at tyven nok allerede har brugt 

resten. Han siger ”Tak, fordi du kom” og går ud for at fange 

tyven. Den ene pose med penge ligger stadig på bordet. 

!
Hvad vil du gøre? 

!
a) Du tager posen med penge, og beholder den selv. Læs   

på side 11B 

b) Du kalder på en anden politimand, så han kan lægge  

pengene ind i pengeskabet. Læs på side 11A 

c) Du tager pengene. Du vil give dem til tyvens børn, så   

de kan få mad. Læs på side 8A 

!
!
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Du tager de to sække, og putter jord i hullet. Du går hjem. 

Her gemmer du pengene under din seng.  

!
Dagen efter hører du i skolen, at der er en mand der leder 

efter en dreng fra 1. klasse. Du ser drengen løbe ud på et af 

toiletterne og gemme sig. Lige efter ham kommer manden. 

Det er tyven. Han så ikke at drengen løb ud på toilettet. Han 

tror, at det er drengen fra 1. klasse, der har taget hans penge. 

Han spørger dig, om du ved, hvor drengen er henne. 

!
Hvad vælger du? 

!
a) Du fortæller tyven sandheden. Du siger at det ikke var   

drengen, der tog pengene. Det var dig. Læs videre på 

side 18 

b) Du fortæller tyven, hvor drengen er. Tyven ved ikke, at  

du har pengene. Læs videre på side 5 

c) Du lyver. Du siger at drengen løb ud af skolen. Læs   

videre på side 6 
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Tyven tager dig med rundt om hjørnet. I er et sted, hvor der 

aldrig kommer nogen andre. Tyven banker dig, fordi du har 

snydt ham. Han vil have alle pengene tilbage. Du bliver nødt 

til at give ham dem. Nu har du ingen penge, men du har et 

blåt øje. 

!
Hvad vælger du? 

!
a) Du går til politiet og fortæller, hvad du har lavet. Du   

fortæller dem alt om tyven. Læs på side 13A 

b) Du går hjem. Læs videre på side 7A  

c) Du henter dine venner. I tager ud for at banke tyven.   

Læs videre på side 14A 

!
!
!
!
!
!
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Du henter din ven. Du viser ham hullet og pengene, og 

fortæller ham det hele. Han bliver meget glad for at få 

halvdelen af pengene. I går begge to hjem og sover. Næste 

morgen kan du ikke finde din ven oppe i skolen. En fra 1. 

klasse fortæller, at han så din ven. Din ven fulgtes med en 

mand. Manden satte ham ind i en bil og kørte. Drengen 

fortæller, hvordan manden ser ud. Du ved at manden er 

tyven. Han har taget din ven til fange. Han vil have sine 

penge tilbage. 

!
Hvad vælger du? 

!
a) Du vælger at give tyven pengene. Så giver tyven dig   

din ven tilbage. Læs videre på side 12 

b) Du tager op på politistationen. Du fortæller at du tog  

pengene, og at tyven tog din ven. Læs videre på side 

16 

c) Hvis du vælger, at du selv vil prøve at befri din ven,   

skal du kigge på side 6 

4 

Du fortæller det hele til politiet. De synes det var forkert at 

du ikke afleverede pengene til politiet med det samme. Men 

du var alligevel glad, for de havde fundet din ven. De havde 

ikke fundet tyven.  

Din ven har været hjemme hos tyven. Din ven fortæller dig, 

at tyven er fattig og har 8 børn. Han stjal pengene, så han 

kunne købe mad til sine børn. 

!
Læs videre på side 16 

!
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Nu tror tyven, at det er drengen fra 1. klasse, der tog 

pengene. Derfor behøver du ikke være bange for, at tyven 

finder dig. Du kan nu bare beholde alle pengene selv. Du ser 

drengen fra 1. klasse senere på dagen. Han har fået et stort 

blåt øje. Han har været på hospitalet, fordi han har brækket 

benet. Det var tyven, der gjorde det. Drengen har ikke fortalt 

det til nogen. Han er bange for, at tyven vil banke ham igen, 

hvis han fortæller det. 

!
En pige fra din klasse ved, at det er dig, der tog pengene. Hun 

siger at hun vil fortælle det til læreren. 

!
a) Du vælger selv at fortælle læreren, hvad du har gjort,   

og hvem der bankede drengen.  

Læs på side 10B 

b) Du siger til pigen at du banker hende, hvis hun siger  

noget til nogen. Læs på side 10A 

c) Du siger til pigen, at I kan bruge pengene på at invitere   

hele klassen i tivoli. Læs på side 7B 

5 

Politimanden vil gerne finde tyven. Han fortæller at den rige 

mand vil give en dusør. Hvis man kan hjælpe med at fange 

tyven, får man en stor dusør. Politimanden siger at hvis du 

ved noget, så får du måske dusøren. 

!
Hvad vil du gøre? 

!
a) Du vil fortælle hvordan tyven ser ud, så du kan få   

dusøren. Læs videre på side 13B 

b) Du lyver. Du fortæller at tyven er en lærer på din  

skole. Der er ikke nogen børn, der kan lide ham, fordi 

han slår dem. Du får dusøren, og giver den til den 

rigtige tyv og hans børn. Læs side 8A 

c) Du fortæller politimanden, at du godt ved hvem tyven   

er. Du vil bare ikke sige det. Du fortæller hvorfor du 

ikke synes, at tyven skal i fængsel. Læs videre på  

 side 15      

!
!

16 



Du har været heldig. Tyven har ikke fanget dig. Men du ved 

ikke, om han gætter, at det er dig. Måske finder han dig. 

Måske opdager han, at du har pengene derhjemme. Så banker 

han dig, og tager alle pengene.  

!
Tænk hvis din mor finder pengene under din seng. Så ved 

hun, hvad du har lavet. 

!
Du må hellere bruge pengene nu. 

!
Hvad vælger du? 

!
a) Du giver pengene til en tigger, som sidder på gaden.   

Læs videre på side 8B 

b) Du køber slik til alle du kender. Læs videre på side 9  

c) Du køber alle de ting til dig selv, som du ønsker dig.   

Læs videre på side 14B 

!
6 

Du fortæller politiet om tyven, der er fattig og har 8 børn. 

Politimanden siger, at du skal vente. Han går ind på et kontor 

og taler i telefon. Du er bange for, at du skal i fængsel. Han 

ringer sikkert til dine forældre, fordi de skal komme og sige 

farvel til dig. Hvis du ikke vil sige, hvem tyven er, så hjælper 

du tyven. Derfor tror du, at du måske skal i fængsel.  

Politimanden kommer ud. Men han smiler. Det var den rige 

mand han talte med. Han havde fortalt ham historien. Den 

rige mand syntes, at det var synd for tyven. Han valgte at 

give tyven en masse penge, og glemme at tyven havde stjålet. 

Tyven og hans børn blev meget glade. 

   

SLUT 

!
!
!
!
!
!
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A) Du vælger at gå hjem til dig selv. Det er nok også bedst. 

Din mor bliver altid så sur, hvis du kommer for sent. I dag 

kom du ikke for sent. Du kom faktisk lige til tiden, så du 

nåede at få pandekager, som din mor lige havde bagt. Du er 

meget træt. Din mor spørger om du har haft en god dag. Hun 

spørger, hvad du har lavet hele dagen. Du fortæller, at der 

ikke er sket noget særligt. SLUT  

!
B) Pigen synes det er en god idé at invitere hele klassen i 

Tivoli. Alle i klassen bliver meget glade, da I fortæller dem 

det. De synes, at I er de bedste venner, de har. I tager alle 

sammen i Tivoli. I har så mange penge, at I kan køre i 

karrusel hele tiden. I har brugt alle pengene. I er blevet meget 

dårlige, og kaster alle sammen op. Du vil gerne hjem. Du har 

ikke nogen penge, og vil ikke fortælle dine forældre, hvor du 

er. Derfor er du nødt til at gå hjem. Da du kommer hjem, står 

dine forældre og venter på dig. Troede du virkelig, at du 

kunne snyde dem. Forældre ved alt. 

     SLUT 

7 

A) I tager hjem til tyvens hus. Det er et meget lille hus, der 

ligger langt ude i skoven. I sniger jer hen og kigger ind af 

vinduerne. I vil vide, om der er nogen hjemme. Gennem 

vinduerne ser i tyven. Han sidder ved et langt bor sammen 

med sin familie. De ser meget fattige ud. Der er 8 børn. De er 

meget tynde, fordi de ikke har råd til mad. I ved nu, at det var 

derfor at tyven ville stjæle pengene. I synes det er synd for 

tyven. I bestemmer jer for at gå hjem, og lade tyven beholde 

pengene.    SLUT 

!
B) Du vælger at du vil bruge alle pengene med det samme. 

Du vil købe alt, hvad du ønsker dig. Du går ind i den bedste 

computerbutik. Du fortæller manden, at du skal købe den 

største computer de har. Manden spørger om du har råd til 

det. Du viser ham alle pengene. Manden siger at computeren 

står ude bagved, og du lige må vente lidt. Du venter. 

Pludselig går døren op. Politiet kommer og fanger dig. De 

tror du har stjålet pengene.  

SLUT     
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A) Du tager hjem til tyvens familie, for at give dem pengene. 

Børnene er meget tynde. Du kan godt se at de ikke får nok 

mad. De bliver meget glade for pengene. De ved ikke at faren 

er tyv. Du fortæller dem ikke, hvor pengene rigtigt kommer 

fra. Du fortæller dem bare, at det er nogle penge, de har 

vundet som præmie. 

SLUT  

!
!

!
B) Du vil gerne af med pengene. Det er farligt at beholde 

dem. Egentlig er det heller ikke dine penge. Du derfor at give 

dem til en tigger, som du tit ser på vej til skole. Du lægger 

pengene til mig. Han må ikke se at det er dig. Så synes han 

nok at det er mærkeligt, at du har så mange penge. Han bliver 

meget glad for pengene. Du ser ham aldrig mere, når du skal 

i skole. 

SLUT 

!
8 

A) Du fortæller alt, der er sket, til politiet. Alt hvad du har 

lavet, og alt om tyven. Politiet skælder dig ud, fordi du ikke 

afleverede pengene, da du fandt dem. Men de er glade, fordi 

du fortæller det hele nu. Derfor sætter de dig ikke i fængsel. 

Nu kan de fange tyven, og aflevere pengene tilbage til den 

rige mand. 

SLUT 

!
!

!
B) Du fortæller politiet, hvem tyven er. Politiet bliver glade, 

og giver dig dusøren. På vej hjem fra politistationen ser du, at 

politiet har fanget tyven. Ved siden af ham står alle hans børn 

og hans kone og græder. De ser meget tynde og sultne ud. Du 

kan godt se, at de er fattige. Du går ind i slikbutikken, og 

køber slik for hele din dusør, og spiser det. Du får ondt i 

maven. 

SLUT 

!
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Du vælger at bruge alle pengene på at købe slik. Du deler 

slikket ud til alle du kender. De bliver glade, og synes at du 

er den bedste ven, de kender. Der var ret mange penge, så der 

er ret meget slik. 

!
Om aftenen ringer telefonen. Din mor tager den. Hun ser ikke 

glad ud. Telefonen ringer mange gange. Din mor taler længe 

med mange. Forældrene i telefonen har fortalt din mor om 

slikket. Alle børnene har spist så meget slik, at de har fået 

ondt i maven. Din mor kan ikke forstå, hvor du fik penge fra 

til slik. Du er nødt til at fortælle din mor hele sandheden. 

!
SLUT 

!
!

!
!
!
!
9 

Du afleverer pengene på et hemmeligt sted. Tyven har fortalt 

dig præcis hvor og hvornår, du skulle aflevere pengene. Du 

håber at tyven holder, hvad han lovede. Du håber, at du nu får 

din ven tilbage. Næste dag i skolen leder du efter din ven. Du 

bliver glad, da du ser at din ven sidder på sin plads. Din ven 

har set, hvor tyven bor, og fortæller dig det. 

!
Hvad vil du gøre ved det? 

!
a) Du bestemmer dig for ikke at gøre mere. Nu vil du   

bare glemme det hele. Derfor læser du videre på side 

7a 

b) Du og din ven tager ud til tyvens hus, og stjæler  

pengene tilbage. Læs videre på side 14a 

c) Du fortæller hele historien til politiet. Du fortæller   

hvad du har lavet, og hvor de kan finde tyven. Læs 

videre på side 13a 

!
!
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A) Pigen er meget mindre end dig. Du bestemmer dig for at 

banke hende. Så tør hun nok ikke fortælle nogen, hvad du har 

gjort. Du vidste ikke at pigen gik til karate. Pludselig ligger 

du på gulvet, og pigen har bundet dig. Du kan ikke bevæge 

dig. Pigen fortæller læreren alt, hvad du har gjort. Hun 

fortæller også, at du ville banke hende. Læreren ringer til 

dine forældre. Du får stuearrest resten af dit liv. 

SLUT 

!
!
!
B) Du kan godt se, at det ikke er så godt. Om lidt ved din 

lærer, hvad du har gjort. Derfor beslutter du, at det er bedst, 

hvis du selv fortæller det til din lærer. Din lærer bliver meget 

vred. Men er glad for, at du fortalte det. Din lærer går med 

dig til politiet. Her afleverer du pengene, og fortæller om 

tyven. Du er meget heldig, at du ikke kommer i fængsel.  

SLUT 

!
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A) Du fortæller en af politimændene på stationen, at de har 

glemt posen med penge. Han siger tak. Nu kan de sende alle 

pengene tilbage til den rige mand. Fordi du har fundet alle 

pengene, får du en findeløn. Politimanden giver dig en 100 

kr. seddel fra den ene pose. 

SLUT 

!
B) Posen med penge ligger på bordet. Der er ikke nogen der 

savner den. Du tænker at du vil beholde den. Du tager posen. 

Du ved ikke, hvor du skal gemme posen henne. Din mor må 

ikke opdage, at du har så mange penge. Du går ud i skoven 

og graver pengene ned. Det er et hemmeligt sted, men du kan 

godt finde det igen. 

!
Næste dag vil du gerne have en is. Du går ud i skoven for at 

grave nogle penge op. Men der hvor du gravede dem ned, er 

der kun et hul. Nogen har stjålet pengene. 

SLUT 

!
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