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Vem är rädd för den stora stygga räven? Ingen verkar det som. Räven drömmer om att vara bondgårdens stora
skräck. Men ingen låter sig skrämmas – allra minst hönsen. Vid varje försök till attack blir räven den stora
förloraren. Inte ens vargen – den mest skrämmande av skogens djur lyckas lära honom hur man blir ett

verkligt rovdjur. Ska räven bli hänvisad till en diet bestående av rovor för resten av livet?Till slut kommer
vargen på den perfekta planen. Om räven stjäl några ägg från hönsen kan han själv ruva äggen och en dag få
sina egna saftiga kycklingar att glufsa i sig. Planen går i stöpet samma dag som de tre rara små kycklingar

kläckts och utropar ”-Mamma!Med vackra bilder målade i akvarell har Benjamin Renner skapat ett
humoristiskt och överraskande kärleksfullt mästerverk som garanteras bli en favorit hos såväl barn och
vuxna!Benjamin Renner är en fransk illustratör och filmskapare som bland annat står bakom den hyllade

tecknade filmen Victor och Josefine.

En het junidag hittas liket efter en sextonårig flicka i floden Main utanför Frankfurt. Från skaparna av
Oscarsnominerade Victor Josefine kommer en ny rolig och hjärtlig historia för hela familjen.

Hur Låter Räven

Nietzsche berättar sagor som den om Vettvillingen som inbillar sig att jorden lösgjorts från solen. sv Vi låter
inte stora stygga vargen ta dig. Vid varje försök till attack blir räven den stora förloraren. Håll koll på alla
premiärer med sektionspartner. Vid varje försök till attack blir räven den stora förloraren. Då dessa två är de
mest olycksdrabbade figurerna på gården följer den ordningsamme grisen. Stora stygga räven Landsbygden är
inte alltid så lugn och fridfull som man kan tro och djuren på den här gården är särskilt underliga En räv som
tar hand om en hel kycklingfamilj en kanin som spelar stork och en anka som vill vara jultomten. De tre
bacongenererande önskar att bygga sig. Ett stort antal solister har genom åren gästat storbandet. För

närvarande är inga visningar av denna film planerade. Landsbygden är inte alltid så lugn och fridfull som
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man kan tro och djuren på den här gården är särskilt underliga En räv som tar hand om en hel kycklingfamilj
en kanin som spelar . ANIMERAD FAMILJEFILM. Teckna i caféet innan visningen. Den fantastiska räven

Dahl Roald.
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