
STøT EN K0

DEN PRUTTENDE 
SUPERKO CONNIE

FØDSELSDAGEN



Det var søndag, 

og koen-Connie 

tog på sin ugentlige  

søndagstur. Connie var ekstra glad i dag, 

for det var nemlig hendes fødselsdag. 

Der var bare ingen af de andre køer, der 

havde husket det.



Connie fløj forbi 

parken og så pludselig 

en hund, som hun ikke havde set 

før. Connie tænkte, at hun ville ned 

for at sige "Hej". Det kunne jo være 

hunden vidste, at Connie havde  

fødselsdag.



Connie fløj ned til 

hunden og spurgte 

begejstret, om den vidste, 

 hvilken helt særlig dag det var. 

 Hunden var ikke spor rar. Den mente, 

 at Connies prutter lugtede noget så 

slemt. Hunde har nemlig en ekstra god 

 lugtesans. Connie blev lidt ked af det. 

”Puhaa, din numse 
lugter godt nok meget 

 af prut, Connie!”

”Ved du slet ikke, 
hvilken helt særlig dag, 

det er i dag?”      



Connie blev 

lidt ked af det, 

hunden sagde, så hun 

valgte derfor flyve videre ind til 

 byen. Connie skød en mægtig fart, da 

hun straks fik øje på Lille Sofie. Sofie 

bar på en pakke balloner, det 

undrede Connie...



”HEJ Connie! 
Vil du ikke hjælpe mig 
med at puste de her 

balloner op?”



”Ingen problem, 
den klarer 

  Super-Connie"



Connie pruttede 

og pruttede. Til 

sidst kunne man næsten 

ikke se Lille Sofie for bare balloner. 

Connie forstod ikke helt, hvad alle de 

balloner dog skulle bruges til. Hun 

tænkte mest af alt på, hvorfor i al- 

verden Sofie ikke havde sagt 

tillykke endnu...



Connie valgte nu

at flyve hjem. På

 trods af, at der ikke

var nogen, der havde

 husket hendes fødselsdag, havde det

nu været en meget god dag alligevel.

Turen hjem var virkelig hård. Connie-Ko

havde jo brugt al sin numsegas på at

prutte Lille Sofies Balloner op.  



Connie kom endelig tilbage til 

gården, og hvor blev hun bare glad 

 og overrasket. Dér stod alle hendes  

 bedste venner. De havde planlagt en 

overraskelses-fødselsdag for Connie. 

Connie forstod nu, at hun aldrig mere 

skulle tvivle på sine venner. Også  

selvom de ikke kan finde ud af at 

prutte balloner op. 

 

 



SLUT...

VI SES NÆSTE 
GANG - TIL ENDNU 
VILDERE EVENTYR!
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