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”Min far vinder altid,” sagde Gurli stolt.
”Han siger, at det vigtigste i mudder-plaskekonkurrencen er at have de rigtige gummistøvler
på. Og mine er meget specielle, for de er lavet
af ægte guld!”

I dag skulle den store mudder-plaske-konkurrence finde
sted. Gurli og hendes venner øvede sig i at hoppe og
plaske i mudderpølene.

Hi!
Hi!

Hi!
Hi!

”De er da ikke af guld,” sagde
Frida Får. ”De er bare gule.”

”De er ikke bare gule. De er lavet af ægte
gummi-guld!” protesterede Gurli.

”Har I lyst til noget appelsinsaft?”
råbte Mor Gris.
”Ja, tak!” sagde de alle sammen.
De løb indenfor og efterlod deres
gummistøvler uden for døren.

Hr. Zebra kom for at aflevere posten.
”Jeg har lige set en and med
gummistøvler på!” sagde han.
Gurli snøftede. ”Var de af guld?”
”Nej, de var bare gule,” sagde han.

Da Gurli og hendes venner var færdige
med at drikke appelsinsaft, skyndte de
sig udenfor til deres gummistøvler.
”Åh, nej! Mine gummistøvler er væk!” hulkede Gurli.

Men Fru And ville ikke aflevere gummistøvlerne til Gurli.
Hun fortsatte med at løbe, til hun nåede Kaptajn Hunds båd.

Rap!
Rap!

Fru And kom løbende ned ad bakken med Gurlis guldgummistøvler på.
Gurli løb efter hende. ”Fru And! Giv mig mine gummistøvler tilbage!”

