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DEN PRUTTENDE 
SUPERKO CONNIE
K A M P E N



Det var sommer. 

Alle køerne stod og 

 hyggede sig på de grønne 

 marker. Det var faktisk en af de bedste 

sommerdage på året. Solen stod særligt 

 højt netop denne dag. Alligevel kunne 

Connie mærke, at der var noget galt. 

Hvad det var vidste hun ikke, 

men noget var galt.

?!



Der så Connie noget 

 som hun aldrig troede, 

 at hun skulle se. Det var den 

 dumme Regnbueko. Regnbuekoen 

 havde, ligesom Connie, en helt særlig 

 superkraft. Hun kunne nemlig lave de mest 

fortryllende prutter. Prutterne var så 

fortryllende, at Regnbuekoen kunne få alle, 

 hun pruttede på, til at følge efter hende. 
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Regnbuekoens fortryllende 

prut var så kraftig, at selv solen, 

træerne og skyerne fulgte efter. 

Selvom prutten ikke virkede på 

Connie, valgte hun alligevel at 

følge efter, så hun kunne redde 

sine venner. Regnbuekoen fløj 

højere og højere op, faktisk var 

det sjældent at Connie havde 

været så højt oppe.



Efter at have fløjet efter 

regnbuekoen i flere timer 

ankom de til et sted, hvor 

Connie aldrig havde været før. 

Farverne var flottere, vandet renere 

og vejret bedre, men Connie kunne 

se at der var noget galt. Det var som 

om, at de andre køer stadig var 

fortryllede af regnbuekoens prut. 

"Jeg må 

gøre 

noget!"



Med ét kom super-Connie 

hoppende frem! Hun slog en 

ordentlig æggehørmer hen 

imod de andre køer, i håb om at de 

ville komme ud af regnbuekoens 

fortryllelse. Det virkede! 

Fortryllelsen blev ophævet, og 

Connie råbte til de andre, at de 

skulle skynde sig hjem.

"Skynd jer hjem 
venner! 

Jeg ordner 
regnbuekoen!"



Da super-Connie havde reddet 

de andre køer, besluttede hun sig for 

at udfordre Regnbuekoen til en kamp. 

De skulle finde ud af hvem der havde de 

aller-kraftigste prutter. De aftalte, at 

hvis Connie vandt, måtte Regnbuekoen 

aldrig mere fortrylle de andre køer med 

hendes prutter. Kampen forgik højt oppe i 

luften. Connie og Regnbuekoen pegede 

deres numser direkte mod hinanden, og 

slog derefter nogle ordentlige prutter.



Connies prutter var meget 

 kraftigere end Regnbuekoens. 

Det var derfor tydeligt, at Connie var 

ved at vinde kampen. Lige inden 

Connie sendte sidste kraftige prut afsted 

hen imod Regnbukoen, fik Connie en idé. 

Connie tænkte på, hvor flotte regnbuer 

egentlig er, og tænkte at det ville klæde 

gården med lidt farver... 



Connie lavede en aftale 

 med Regnbuekoen. Aftalen 

 gik ud på at Regnbuekoen 

gerne måtte besøge gården, hvis hun 

 lovede at lade vær med at slå de fortryllende 

prutter. Efter noget tid, hvor Regnbuekoen 

 havde besøgt gården hver dag, var hun blevet 

 rigtigt gode venner med de andre køer. Faktisk 

kunne de nu slet ikke forestille sig gården uden 

 en stor, flot og farverig regnbue over.



SLUT...

VI SES NÆSTE 
GANG - TIL ENDNU 
VILDERE EVENTYR!

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is 
licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> 

<a href="http://www.freepik.com/free-vector/coloured-landscape-background_956142.htm">Designed by Freepik</a> 


