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Dovendyret 
Da William vil se dovendyret i Zoo, 
kører bussen uden ham. Nu skal 
han selv finde Mågevej, og det er 
svært. Mange flinke folk hjælper 
ham, og især pigen Regitze sørger 
for han kommer hjem igen  
Fra 5 år 

Konen i muddergrøften 
Det gamle eventyr om en fattig 
fisker, der fanger en fortryllet 
flynder, som kan opfylde de mest 
fantastiske ønsker. Desværre 
bringer det storhedsvanviddet 
frem i fiskerens kone  
Fra 4 år 

 

 

En julehistorie… og så alligevel ikke 
Nisserne har travlt i december, men 
hvad så derefter? En nisse bliver 
arbejdsløs og prøver nye jobs uden 
held. Men nissehygge kan alle nok få 
brug for – hele året rundt 
Fra 4 år 

Hvornår er vi der? 
Familien skal på sommerferie hos 
mormor. I bilen er børnene 
utålmodige og spørger hele tiden: 
"Hvornår er vi der?". Det bliver en 
lang tur, hvor de ser og oplever en 
masse 
Fra 3 år  
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Hunden der løb hver sin vej 
Fru Æblerund går tur med sin hund Plet. 
Plet farer vild. For at finde vejen hjem 
deler han sig i to. De halve hunde 
oplever naturens magi, og ved 
aftenstide fører duften af mad dem 
sammen igen 
 
Fra 5 år 

 

Garmanns gade 
Roy fra fjerde bestemmer og 
lokker Garmann til at sætte ild til 
Frimærkemandens have. Efter 
branden er slukket opstår et 
venskab mellem den gamle mand 
og drengen 
 
Fra 4 år 

Da bedstefar var postbud 
Bedstefar samler på frimærker 
og kender alle postnumre i hele 
verden, så bedstemor må være 
galt afmarcheret, når hun siger 
at han i virkeligheden ikke har 
været postbud, men sørøver 
hele sit liv  
 
Fra 4 år  

Mimbo Jimbo 
Elefanten Mimbo Jimbo bygger 
en helikopter og inviterer vennen, 
flodhesten Mumbo Jumbo med 
på en flyvetur hen over junglen. 
De møder frække aber, redder en 
tigerunge og slutter den 
eventyrlige dag af med kakao og 
bananer 
Fra 2 år 

 

 

Lillebror 
 
Elias er lige flyttet, og drengene det nye 
sted er lidt farlige og kalder ham 
snotunge. Heldigvis får han snart selv en 
lillebror eller lillesøster, han kan herse 
med og kalde snotunge. Men det går 
ikke helt som ventet. 
 
Fra 4 år  

Tigre og tatoveringer 
 
Forældreløse Maj hygger sig i 
onkel Sonnys tatoveringsbutik, 
men savner en rigtig familie. Et 
tatoveringsuheld, en eventyrlig 
rejse og en skør cirkusfamilie, er 
måske lige det, der er brug for 
 
Fra 4 år 

 


