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Der var engang en pige, der hed Sofie. 
Men hun kaldte sig selv for Super Sofie, for 
hun syntes selv, hun var god til mange ting. 
Hun kunne fx løbe, hoppe og røre sin næse 
med lukkede øjne. Og det er da vist mere, 
end hvad du kan, ikke? 

Nå, men Super Sofie var altså ret glad for 
sig selv og ikke bange for noget som helst. 
Derfor blev hun heller ikke spor bange, 
da der en nat gik en tyv ind ad døren og 
 kidnappede hendes lillesøster. 
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Mens Super Sofie lå og sov, hoppede tyven ind på søsterens 
værelse, smed hende i en stor, sort sæk og kravlede ud gennem 
skorstenen. 
Super Sofie blev som sagt ikke spor bange. Men det skyldtes måske 
bare, at hun ikke opdagede noget. For mens alt det skete, lå hun 
og sov og drømte om alle de tyve, der var bange for stærke og seje 
Super Sofie. 
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Da det blev morgen, vågnede Super Sofie ved, at hun lå og  boksede 
ud i luften. Hun drømte, at hun var ved at slå tre tyve ned på en 
gang. Hun standsede boksebevægelserne, rørte sig en gang på 
næsen med lukkede øjne for lige at sikre sig, at hun stadig var god 
til det, og så stod hun op og gik ud i køkkenet. Hun skulle lige til 
at hælde sine skumfiduser med mælk op i tallerkenen, da hun fik 
øje på noget, der lå midt på bordet. Det var en seddel, som tyven 
havde skrevet til Super Sofie. 




