Textekvivalent:
SELVIS-animation ‒ Att vinna i penningspel handlar bara om tur
Det här är en berättelse om något som händer i ett köpcentrum.
Fyra kompisar, Huppis, Lippis, Nuttis och Pikkis är i köpcentret.
De fyra kompisarna går tillsammans i köpcentret.
Nuttis stannar för att titta på en reklamvideo som visas på köpcentrets bildskärm.
Reklamen lovar att man vinner penningpris när man spelar på spelautomaterna.
Huppis vet att det kan vara farligt att spela. Därför varnar han Nuttis.
Huppis säger: - Hej, tro inte på reklamen. När du spelar på en spelautomat förlorar du
nästan alltid pengar.
Nuttis svarar: - Men kompisarna spelar ju redan! Jag går också dit.
Nuttis går till Lippis och Pikkis. Lippis och Pikkis spelar redan på automaterna.
Lippis spelar och vinner två euro. Nuttis och Lippis är glada.
Nuttis och Lippis säger: - Jippi, Vi vann två euro!
Pikkis spelar på en annan spelautomat. Pikkis förlorar sina pengar. Han är besviken. Pikkis
går i väg.
Men Lippis är en ivrig spelare. Han lockar Nuttis att spela.
Lippis säger till Nuttis: - Psst! Det är länge sedan någon har vunnit på Pikkis spelautomat.
Nästa gång tror jag den måste ge vinst.
Nuttis drömmer om att vinna. Hon tror på Lippis och bestämmer sig för att spela på
spelautomaten. Nuttis är säker på att hon vinner.
Nuttis spelar många gånger på spelautomaten. Men hon förlorar varje gång. Nuttis är
besviken men hon fortsätter att spela.
Nuttis pengar tar slut eftersom hon har matat alla pengarna i spelautomaten. Nuttis blir
allt mer besviken.
Nuttis ser Huppis i en korridor i köpcentret och berättar varför hon är besviken och ledsen.
Nuttis säger: - Alla mina pengar försvann i spelautomaten.
Huppis tröstar Nuttis

Huppis säger till Nuttis: - Äsch, det var tråkigt. Men det hänger bara på tur om man vinner.
Oftast förlorar man när man spelar om pengar. Det är klokare att spara pengarna.
Huppis föreslår: - Man kan till exempel spara pengar till en ny telefon.
Nuttis funderar en stund och håller med Huppis.
Nuttis säger: - Hm. Bra idé! Jag börjar också genast spara.
Spela inte, spara i stället!

