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Det er ikke min hat 
Den lille fisk stjæler en hat fra den 
store fisk. Det opdager den store fisk 
ikke, tror den. Det sker der ikke noget 
ved, tror den. Tror den. 
Fra 3 år 

Den søde hugorm Gorm 
Gorm, en hugorm, vil gerne 
være sød, derfor spiser han 
ikke mus, men lever af 
dåsemad. Da Gorm ikke har 
råd til mere dåsemad, 
forsvinder mus omkring ham, 
mens han lukker øjnene.  
Fra 3 år  

 

Månetyven 
Hvalpen Hvalbert vil hyle mod månen, 
men den er blevet væk. Har der mon 
været månetyve på spil? Snus Mus 
tager sagen, men vil det lykkes for ham 
at finde ud af, hvad der er sket med 
månen? 
Fra 4 år 

Gedekiddet, der talte til ti 
Gedekiddet kan tælle til ti. Det går i 
gang med at tælle de dyr, det 
møder på sin vej. Det er dyrene 
ikke vilde med, så de jagter ham, 
men kan til sidst se, at det er smart 
at kunne tælle. 
Fra 3 år  
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Når alle sover 
En stemningsfuld fortælling om hvad 
der sker når alle sover, for da dukker 
vandalen Boba op og ødelægger alt på 
sin vej. Heldigvis kommer Lille Fetir 
Luttemand og reparerer det hele igen, 
inden byen vågner og skaber derved 
igen balance i tingene  
Fra 3 år  

Ridderen af det røde hyben 
Den unge ridder Agern bliver 
taget til fange af en mystisk ridder 
på en sort hest. Fra sit fangenskab 
sender han en krage af sted med 
tre ledetråde til sin kæreste 
Hyben. Mon hun kan finde ham? 
 
Fra 3 år 

Det er min elg 
Vilfred har en elg ved navn 
Marcel. Marcel er dygtig til at 
følge Vilfreds regler, særligt når 
han selv vil. En dag tror en 
anden at elgen tilhører hende, 
og Vilfred bliver bange og løber 
væk. Heldigvis kommer Marcel. 
 
Fra 4 år 

 

 
Hvor kommer jeg fra? 
Frida kan ikke falde i søvn og stiller i 
stedet far de svære spørgsmål om 
livets opståen på jorden - og hvad 
var der egentlig før det? 
 
Fra 4 år 

 

 

Hr. Kronhjort og de fyldte chokolader 
 
Pigen Hanna rejser med toget med sin 
mor. I samme kupé er hr. Kronhjort, 
som byder på chokolade, der kan 
opfylde ens drømme. Hanna tager et 
mørkt stykke og får blomster i håret, 
Hannas mor tager et forbudt rødt stykke 
og bliver til en frø 
 
Fra 4 år 

 

Annas himmel 
Lille Anna har mistet sin mor og 
livet gør ondt. Så Anna vender sin 
verden på hovedet og tager far 
med ud på en fantasifuld og 
eventyrlig rejse, helt ud til bunden 
af himlen 
 
Fra 4 år 

 


