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Jeg er stærkere end dig 
Anton og Lukas er to helt almindelige 
drenge, der skændes om, hvem der 
er den stærkeste, kan larme og spise 
mest, osv. Men hvem er modigst og 
kan løbe hurtigst, da der kommer en 
lille hund? 
Fra 3 år 

Findus flytter hjemmefra 
Findus vil hoppe i sin nye seng 
hver morgen, men Peddersen 
vil sove længe. Derfor finder 
de to ud af, at Findus skal 
flytte hjemmefra. Men kan de 
undvære hinanden? 
Fra 4 år  

 

En tiger er løs 
Den nye cirkusdirektørs tiger er blevet 
væk midt under cirkusforestillingen. 
Alle går i panik, da tigeren er løs. Men 
heldigvis er det ikke tigerens skyld og 
heldigvis er der en overraskende 
slutning 
Fra 3 år 

Verdens stærkeste mand 
I cirkus skal verdens stærkeste 
mand være far, men tænk hvis han 
kom til at klemme babyen? Derfor 
begynder han at løfte lette ting 
indtil han kan løfte et æg fra en lille 
fugl uden at knuse skallen 
Fra 5 år 
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Den utrolige historie om den 
kæmpestore pære 
Mitcho og Sebastian får et brev med 
flaskepost. Borgmesteren i deres by 
Solby er havnet på Den Mystiske Ø. 
Med brevet er et frø, som de to planter. 
Herefter kommer Mitcho og Sebastian 
på en eventyrlig rejse 
 
Fra 4 år  

 

Man skal tænke sig godt om, når 
man skal til te hos fugl 
Mus skal til te-selskab hos Fugl. 
Men Fugl bor jo højt oppe i et 
træ. Hvordan kommer en mus 
helt derop? Det kræver en del 
ting fra skrothandleren  
 
Fra 3 år 

Rævefælden 
Ræven æder Gustavs kanin. 
Gustav vil have hævn, han 
dræber ræve, geder og høns. 
Han er så opslugt af hævntørst, 
at han selv ender som ræv. En 
dag bliver han fanget og sættes 
i bur, her bliver han set af en 
dreng... 
Fra 5 år 

 

Mor har en baby inde i maven 
Hvordan er det at blive storesøster 
eller storebror? Her kan du se hvad 
der sker uge for uge, når lillebror 
eller lillesøster er på vej. Er det 
virkelig rigtigt, at babyen ligger 
derinde i vandet og tisser? Og 
hvorfor er mor pludselig så træt 
hele tiden og spiser underlige ting? 
Fra 3 år  

 

Torbens tusser 
 
5-årige Torben har både en livlig fantasi 
og nye tusser. Og med dem kan han 
skabe både en savanne, et rumskib, en 
ny arm og en glad mor 
 
Fra 4 år 

 

Hr. Morris Lessmores 
blændende, bevingede bøger 
Da orkanen fører Morris 
Lessmore til huset, hvor bøgerne 
har hjemme, fortaber han sig i de 
mange historier, som huset 
rummer. Da hans liv er slut, står 
en ny generation klar til at lade 
fortællingerne gå videre 
Fra 5 år 
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