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Vitello bor i et rækkehus med Mor. Kun med Mor. Vitellos far er nemlig en sjuft og ham ser man ikke meget
til. Man ser ham faktisk overhovedet ikke og det er irriterende, synes Vitello, når nu alle de andre drenge har
fædre. Det er så irriterende, at han kommer til at bilde sine venner ind at han skam har en far, som de sagtens

kan få at se ...  

Indlæst af skuespiller Nicolas Bro, som siden sin afgang fra Statens Teaterskole i 1998 har markeret sig med
adskillige skuespilpræstationer på på de danske teatre og på film og tv. Mange husker ham for sin rolle som
den forstyrrede Otto i tv-serien ´Rejseholdet´, men også hovedrollerne i filmene ´Mørke´ og ´Offscreen´ har
demonstreret hans evner. Han er blevet hædret med flere priser for sine præstationer, senest en Reumert-pris i

2008 for bedste mandlige hovedrolle i ´Hamlet´.   
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