
BUSTERS 
 BONDEGÅRDSBESØG 

(LETLÆSELIG)



Det her er Buster. 
Buster er glad i dag, for i dag skal 
han nemlig på bondegårdsbesøg.



Her er Buster og hans mor. Busters 
mor hedder Line. Hun følges med 

Buster rundt på gården.



Nu starter Busters 
bondegårdseventyr.



Buster ser en stald fyldt med køer. 
Han løber alt, hvad han kan hen 

imod dem.



Buster ser en stor flot ko. Han 
rækker hånden frem for at sige hej 

til den.



Buster ser en masse komad og får 
straks en ide.



Buster prøver at lokke køerne til 
sig ved at række mad ud til dem. 

Det virker bare ikke...



Måske, hvis han tager en hel 
trillebører fyldt med mad, at det vil 

virke?



"AD MOR" råber Buster. Der var ko- 
lort på trillebøren, og nu har Buster 

fået det på hænderne.



Hurra! Nu skal Buster ind til de små 
babykøer (kalve). Det har han 

glædet sig til hele dagen...



Hold da op, hvor er kalvene bare 
søde, men Buster ved ikke helt, om 

han tør at røre ved dem...



"MUHHH" siger kalvene. Buster 
synes, at de larmer, og han holder 

sig derfor for ørene.



"Hov se der!" siger Buster. En af 
kalvene er sluppet ud af 

indhegningen?



Kalven er en rigtig ballademager. 
Den driller Buster og går over for at 

slikke ham i numsen.



Buster kigger kalven lige i øjnene og 
siger, at den skal gå ind bag ind- 

hegningen igen, og det gør den så.



Kunne Buster så ikke også prøve at 
komme ind til dem?

Buster har igen fået en ide... 
Nu når en af kalvene prøvede at 

komme ud til ham...



Buster lister sig forsigtigt og nervøst 
ind bag indhegningen.

"Nu gør jeg det" siger Buster med et 
kæmpe stort smil.



Nu er Buster hverken nervøs eller 
forsigtig. Han kommer helt tæt på en 
sød, lille, hvid ko med sorte prikker.



Ovre i det ene hjørne finder Buster 
en rigtig kælen kalv. Buster sætter 

sig ned ved siden af den.



Hov, Buster har du ikke lige haft ko- 
lort på dine fingre?



Nårh jo, det havde Buster helt 
glemt...



Nu er Buster ved at være træt. Han 
vil dog lige ud og se køerne på 

markerne, inden han skal hjem.



"Jamen jeg har jo hjelm på" siger 
Buster. Men den går vidst ikke...

"Se mor, en ATV!" siger Buster. 
"Den er farlig Buster! Kom vi skal ud 

på marken nu" siger Busters mor.



"Farvel venner!" siger Buster. "Vi ses 
snart til flere bondegårdseventyr"

Buster kommer ud på marken og ser, 
hvordan køerne ligger og hygger sig. 

Hold da op, hvor er Buster ved at 
være træt nu...


