
STøT EN K0

DEN PRUTTENDE 
SUPERKO CONNIE
F L U G T E N



Koen-Connie og 

alle de andre køer på 

gården stod ude på 

marken og hyggede sig. 

Connie var en sød malkeko, der var 

venner med alle de andre køer på gården. 



Koen-Connie og 

de andre køer var 

 alle bange for bondemanden. 

Han var nemlig rigtig dum og elskede 

 at drille køerne på gården.

”Hold da helt op, 
hvor er du tyk og grim 

 Connie!”



Connie er 

 ikke en helt 

  normal ko, hun har 

en særlig superkraft. Hun 

 kan prutte så meget, at hun letter fra 

jorden som en flyvemaskine. Nogle gange fløj 

 hun rundt på gården, selvom bondemanden 

sagde, hun ikke måtte.



En sen aften 

hvor køerne stod 

 ude på marken og 

 snakkede, blev de enige 

 om, hvor dum de alle syntes bonde- 

manden var. Connie og de andre køer lagde 

 derfor en plan over, hvordan de skulle flygte 

 fra gården. 



VRÅÅMM!!! 

Alle køerne blev 

 kastet tilbage. 

Det var Connie, der kom 

 til at slå en ordentlig prut. Prutten var 

sååå stor, at hegnet fløj væk. De andre køer 

 kiggede forvirret på Connie, som hang 

 flere meter over dem.



Connie 

havde aldrig slået 

så stor en prut og 

havde aldrig fløjet så 

højt oppe. Hun kunne nu se over til den 

rare bondemand Hans. Hun bad de andre 

køer om at bruge hullet i hegnet til at flygte,  

og det gjorde de så...

I kan flygte 
gennem hullet 

i hegnet!



Efter at 

køerne havde gået 

 hele natten, hvor Connie 

 fløj over dem og viste vej, 

nåede de endelig til Hans´s bondegård. 

Alle var glade, og Hans stod og tog imod dem. 

Connie manglede dog lige én sidste ting…



"JEG FLYVER 
RET HØJT AF EN TYK 

KO AT VÆRE..."

Connie var 

stadig sur på den 

dumme bondemand. Hun 

rettede derfor numsen lige 

imod gården, og slog så den største prut, 

hun overhovedet kunne. Hun pruttede og 

pruttede… Faktisk pruttede Connie så meget, at 

den dumme bondemands gård fløj væk.



Bondemanden 

sad nu tilbage med 

resterne af gården og 

 tænkte på, hvor meget han 

 savnede sine køer. Nu måtte han bare

 være glad for det, der var tilbage. Han vidste nu, 

 at hvis man driller, så går det ud over 

 én selv i sidste ende... 



Lige som 

det så aller værst 

ud for bondemanden, 

kom der en gruppe  

pruttende køer flyvene. De pruttede hele 

bondemandens gård på plads igen. Connie 

havde nemlig fortalt de andre køer, hvordan 

man lavede flyveprutter.



Efter at have 

savnet køerne, havde 

bondemanden nu 

indset, hvor meget Connie- 

ko og de andre køer betød for 

ham. Køerne havde aftalt, at de tilgav alle de 

dumme ord, som bondemanden havde sagt, 

for det er rigtig vigtigt at kunne tilgive.



SLUT...

VI SES NÆSTE 
GANG - TIL ENDNU 
VILDERE EVENTYR!
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