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76
Der var engang en frisk kanin ved navn 
Ellen. 

Hendes venner elskede hende. 



8 9

Hun læste altid sine lektier og passede
sin skole. 

Hun hjalp til derhjemme og vrissede aldrig, når hendes 
mor bad hende hjælpe til med opvasken.



10 11

Hun bagte gulerødder til familien hver torsdag.

Og hun dansede. Hvis der var noget, Ellen 
elskede, så var det at danse.  



12 13

Men hun havde for nylig fået en ny danselærer. En strid 
lærer fra Tyskland. Werner, hed han. “Ordnung muss 
sein!” råbte han på første dag.  



14 15
”Vi skal mod månen!” skreg han. 

“Det kræver disciplin, retning og hårdt 
arbejde. Og disse nye uniformer.” Pigerne 
iklædte sig uniformerne. 



16 17

 
”Dine ben er for pelsede, Ellen! Bruger du 
overhovedet voks?” udbrød Werner. 



18 19
Det var hårdt arbejde at bevise over for danselæreren, at han 
greb tingene forkert an.

Ellen blev mere og mere trist og vred og mistede lysten til at 
gå til dans. Hun ville hellere have sit jakkesæt på.  



20 21

 
Det hun gik i til hverdag, og når hun dansede derhjemme.   

 
Men ikke når hun gik til dans, der var det disse lyserøde 
uniformer, det handlede om. 



22 23

En dag beholdt Ellen sine laksko på til træning. 

”Hvad pokker skal det forestille?” udbrød 
danselæreren.  



24 25

 
Næste træning beholdt hun også sine 
jakkesætsbukser på.

 
“Jeg er ude,” sukkede danselær Werner. “Meget har jeg set i 
min lange dansekarriere. Men denne ulydighed, den kan jeg 
ikke holde til. I må selv klare jer til finalen!” sagde han og 
smækkede med døren. 



26 27

”Helt ærligt Ellen, kan du ikke bare for en gang skyld tænke 
på andre end dig selv?!” sagde de andre piger.

”Du er gået over stregen, Ellen. Du har fed tøjsmag. Men 
tænk lige på os andre!” udbrød de.

Øv. Ellen havde skuffet sine veninder og 
konkurrencen var afblæst, nu hvor de ikke havde 
nogen træner. 
 



28 29
Venindernes forældre ringede til Ellens mor 
og brokkede sig. 

 
”Jamen, hør nu her. Ellen skal have lov til at være 
Ellen! Hun elsker det tøj og sådan må det være”, 
sagde Ellens mor. 



30 31

Ellen var ked af det. Hun havde mistet alle sine venner 
fra danseskolen og skulle ikke til konkurrencen på Det 
Kongelig Hof alligevel. 



32 33

Men en dag fik hun en e-mail. 

”Ellen, vi har fået at vide, at du har de 

mest ustyrlige dansetrin
 i byen. Vi vil 

derfor invitere 
dig på et w

ildcard til 

arrangementet.”



3534 Hun var ellevild. Nu skulle hun 
afsted alligevel! 

Hun gav sit mor et kram. Der var 
kun en uge til at konkurrencen 
skulle afholdes. 



36 37

Den store dag var kommet og Ellen gjorde sig 
klar med sit dansenummer foran dommerne, 
der ventede spændt. 

Ellen performede en meget særpræget avant garde 
dans, hvor hun stod på hovedet. 



38 39

Da hun var færdig, rejste folk sig i salen og selv 
dommerne klappede. ”Gud, hvor er dét avant garde, 
Ellen. Og hvor har du god tøjsmag!”.

“Mange tak!” sagde Ellen. 



40 41

”Bare måden du står på og smiler på, du har så 
meget selvtillid, det stråler ud af dig.” 

“Den kan du godt gå ud i verden med!” 
 



4342 Så det gjorde Ellen. 








