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Det var blevet 

efterår på gården, og  

Connie savnede sol og  

varme. Connie besluttede 

sig derfor for at flyve på  

ferie…



Connie var kommet til at 

 gøre noget rigtig dumt. I 

stedet for at flyve mod det varme syd, 

 var hun fløjet mod det kolde Nordpolen.

 Selv om Connie vidste, 

at der nu var endnu længere til det varme syd,  

besluttede hun sig alligevel for at flyve  

mod varmere vejr.



Nu var Connie endelig  

ankommet til det varme syd.  

Solen stod højt, og Connie var i  

et vældigt humør. Connie fandt 

 sig den mest fantastiske ø 

at bo på. 



Connie havde lagt sig for at nyde solen  

og sin velfortjente ferie.  

Alt var i den skønneste orden - ihh hvor  

hun altså bare nød det. 



Pludselig blev øen ramt af et 

forfærdeligt uvejr. En kæmpe 

tornado stak frem af uvejret. 

Tornadoen var utrolig stærk og 

trak alle ting i nærheden til sig. 



Mens tornadoen rasede videre og  

blev større og større, fik Connie en  

idé! 

Kan du gætte, hvad Connies idé gik  

ud på? 

Ja nemlig, hun ville prutte  

tornadoen væk fra øen…



Tornadoen var virkelig blevet  

stærk, så Connie måtte prutte  

det bedste, hun havde lært.   

Connie brugte al den numsegas,  

hun havde i sig! Til 

sidst måtte tornadoen give op 

og trække sig tilbage. 



Nu kunne Connie endelig ligge og nyde sin  

ferie. Connie tænkte meget på de andre køer 

 hjemme på gården, og hun glædede sig helt 

vildt til at fortælle dem om, hvordan hun  

vandt over tornadoen. 

Mens Connie lå og nød solen, blev hun enig  

med sig selv om, at det er dejligt at rejse og  

være ude, men at det er nu en gang 

er bedst at være hjemme sammen med de 

 andre køer.

UDE GODT, 
HJEMME BEDST



SLUT...

VI SES NÆSTE 
GANG - TIL ENDNU 
VILDERE EVENTYR!
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