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Svinedrengen 
Eventyret om prinsen, som med 
fine gaver bliver afvist af 
prinsessen, og som derfor 
forklæder sig og får arbejde som 
svinedreng hos kejseren. 
Fra 4 år 
 

Det store bjørnekram 
Bjørn elsker at kramme, og den 
krammer alt han møder på sin vej. En 
dag møder den en mand der vil fælde 
det flotteste træ i skoven, og 
pludselig bliver Bjørn sur!  
Fra 4 år  

 

Nabo læser en bog 
Nabo vil gerne læse. Pige leger og laver 
en frygtelig larm på den anden side af 
væggen. Nabo overrasker pige med en 
gave. Hvad mon det er? Nu er der ro til 
at læse for både nabo og pige 
Fra 3 år 

Men ikke i dag 
Pigen har mistet sin hund Bobo, men 
vil ikke høre på, at han er død. Derfor 
begiver hun sig ned i de dødes land 
og henter ham tilbage, men hun 
indser snart, at hun må aflevere ham 
igen. 
Fra 5 år 
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Ib er et æg 
Hver morgen pakker Ib sit hoved ind 
i håndklæder og en tehætte. Hans 
hoved er nemlig et æg, og han skal 
hele tiden passe på, at det ikke går i 
stykker. Men så møder han Sif. Hun 
passer ikke på noget. 
Fra 4 år 

 

I landet med den store ordfabrik 
Philip bor i landet med den store 
ordfabrik. Han er forelsket i Celine 
men har ikke råd til at købe de 3 dyre 
ord, som han gerne vil sige til hende. 
Men en dag fanger han 3 fjollede ord 
i luften. 
 
Fra 4 år 

Kylles kage 
Kylle vil bage en æblekage og 
beder sine venner om hjælp. De 
dovne venner har dog travlt med 
at passe deres eget - lige indtil 
Kylles kage er færdig. Kylle lader 
dem spise med - men der er dog 
en enkelt betingelse 
 
Fra 4 år 

 

 
Vild 
Historien om en lille pige, der 
levede vildt og lykkeligt i skoven 
blandt dyrene. Indtil hun en dag 
møder nogle andre sære dyr, der 
ligner hende selv og som vil have 
hende med 
Fra 3 år  

 

Amalie og fisken 
Amalie er utryg ved havet. En dag 
napper en fisk hende i tåen, de bliver 
gode venner og Amalie komme til at 
elske at lege i vandet sammen med 
fisken. Amalie fanger fisken i et 
syltetøjsglas, men det bryder fisken 
sig ikke om og først da den sættes 
fri, bliver alt godt igen 
Fra 4 år  

Pipalotta og drømmeknappen 
Pipilotta vækker mor med et skrig. 
Hun har haft mareridt, og drømmen 
om spøgelserne vil ikke gå væk. 
Underboen har også haft en drøm, 
der gør, at han pludselig kommer op 
og giver Pipilotta en drømmeknap 
 
Fra 4 år 

 


