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Ensamma i rymden 
I en framtid, inte allför långt bort, färdas det gigantiska 
rymdskeppet Svea med endast två passagerare – 12-åriga 
Gladys och hennes lillebror Keaton. Barnen har flytt från ett 
trasigt jordklot och är på väg mot planeten Vial, men de 
tycks aldrig komma fram. "Ensamma i rymden" är baserad 
på pjäsen ”Vial”, skriven av Henrik Ståhl. 

 

 

Belle och Sebastian 
Året är 1943 och i den lilla alpbyn Saint Martin bor 
Sebastian och hans familj. En dag träffar han en fårhund 
som lever ensam i vildmarken. Alla är rädda för hunden 
men inte Sebastian. Han döper hunden till Belle och 
tillsammans flyr de över Alperna från Nazisterna. 

 

 

Mr Stink 
Chloe är 12 år och en rätt ensam tjej tills en dag då hon 
träffar Mr Stink en luffare som luktar väldigt illa. Trots lukten 
visar det sig att han är en ovanligt bra vän, så Chloe låter 
honom bo i trädgårdsskjulet. Något som måste hållas 
hemligt för familjen. Men det är inte lätt. Baserad på David 
Walliams barnbok ”Stinkis”. 
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