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Äventyrsdalen 5 & 6
Äventyr i Vilda Västern
& Någon vakar över mig
Äventyr i Vilda Västern
Spänn fast hölstret, ta på cowboyhatten och följ med 
på en sporrad färd i Vilda Västern, där Anton och 
Sture ställs öga mot öga med bröderna Daltons gäng.

Jonas Blomgren har just byggt färdigt den mest 
häpnadsväckande transportfarkosten som någonsin 
konstruerats, den nya tidsmaskinen.

Anton och Sture går ombord och ger sig iväg på 
en jungfruresa som för dem raka vägen till Vilda 
Västern… Där hamnar de i en intensiv kamp för att 
rädda staden Tuttleville undan det ruskiga Dalton-
gänget. Efter det att Anton och Sture gett ett löfte 
om att städa upp i staden, upptäcker Anton att det 
är en tuffare uppgift än han kunnat ana. Och när han 
ställs inför en avgörande kraftmätning måste Anton 
bestämma sig för att hålla sitt ord eller fly för sitt liv.

Häng med på ett äventyr i full galopp och lär dig om 
mod och integritet. 

Någon vakar över mig
Anton har tidigare varit med om tuffa äventyr i Tids-
maskinen, men inget som det här!

Anton och Maja är ute på en fantastisk fantasisafari 
tills dess att ett tekniskt fel i dataprogrammet får sa-
farin att avslutas i förtid. När Anton sedan går tillbaka 
ombord för att hämta sin kvarglömda ryggsäck, kas-
tas han huvudstupa in i en serie besynnerliga äventyr 
som till och med skulle ha förvånat uppfinnaren Jonas 
Blomgren.

Kommer Anton att överleva fiendens envisa förföl-
jande? Är det någon som kan hjälpa honom ur denna 
härva?

Samla hela familjen och titta på detta medryckande 
äventyr om tro, mod och mysterium. 

Äventyrsdalen är en klassisk animerad serie där varje 
händelserikt avsnitt är fyllt av ett starkt och tidlöst 
karaktärsdanande budskap för tittare i alla åldrar. 
Serien är tidigare utgiven på VHS, men nylanseras nu 
på dvd.
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