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Kockásfülű nyúl
-az első évad
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A kockásfülű nyúl Marék Veronika és Richly Zsolt kultikus rajzfilmsorozata. A
különleges tulajdonságokkal felruházott hős nevét hosszú füleiről kapta,
amelyeket összecsavarva propellernek használ, és így repülni is tud. A néhány
perces epizódokban ő az örök konfliktusmegoldó: ehhez felhasználja különleges
képességeit is, de alapvetően belső tulajdonságai segítik.
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4. Kriszta a majálison
o

•

•

Kriszta indiánnak képzeli magát és lasszóval foglyul ejti
játszótársát majd a játékokat is. Kockásfülű nyúl merész
fellépésével kiszabadítja a foglyokat.

Kistöfiék strandolni mennek, Menyus minden játékot elvesz
tőlük. Mikor kockásfülű a szokásos reggeli ellenőrzéskor ezt
észreveszi, azonnal segítségükre siet, s némi furfang árán, de
visszaszerzi azokat.

9. Menyus és a rajzverseny
o

Menyus rajzát elfújja a szél, ezért kockásfülű nyúl a
segítségére siet, hogy még idejében odaérjen a
rajzversenyre, de ekkor újabb kihívás elé néznek.

10. Kistöfi a hegyekben
o

•

Kriszta haragszik egy fiúra, aki focizás közben mindig tönkreteszi a
kisebbek által épített homokvárakat. Kriszta, hogy megnevelje a
fiút, gyorsan megtanul focizni, és elveszi a fiú kedvét attól, hogy a
kicsik játékát tönkretegye.

12. Kistöfi eltéved
o

•

Kistöfi és Kriszta kirándulnak, melynek során Kistöfi sok gondot
okoz, így hazafelé még a buszt is lekésik. Szerencsére a kockásfülű
nyúl segítségükre van a bajokban.

11. Kriszta a játszótéren
o

Kriszta jelmezbálba indul, amikor észreveszi, hogy valaki
ugyanolyan jelmezt visel, mint ő. Már éppen kétségbe esne,
amikor kockásfülű nyúl segítségére siet.

8. Kistöfi a tóparton
o

•

Menyus a sportversenyen nem jeleskedik semmilyen
sportágban, mielőtt végképp nevetség tárgyává válna, a
kockásfülű nyúl segítségére siet.

7. Kriszta és a jelmezbál
o

•

•

6. Kriszta az indián
o

•

Krisztáék bábozni akarnak a majálison, de a bábuk otthon
maradnak. A kockásfülű nyúl ismét segít, az előadás sikerül.

5. Menyus és a sportverseny
o

•

1. Kriszta születésnapja
o Kriszta születésnapi uzsonnára várja pajtásait, de a szomszéd kutyája megeszi a
tortát. A kockásfülű nyúl és Kriszta nem esnek kétségbe, sajátkészítésű
palacsintát sütnek helyette, és a vendégség így is jól sikerül.
2. Menyus és a hóember
o Menyus hóembert épít, de egy nagyfiú mindig ledönti, akárhogy próbálja is
védeni. Kockásfülű nyúl a segítségére siet.
3. Kistöfi az állatkertben
o Míg Kriszta a zsiráfot rajzolja az állatkertben, a Kistöfi babájával megszökik. A
majmok elcsenik tőle babáját, a nagy sírásra kockásfülű segítségére siet,
mindketten alaposan megszenvednek, míg sikerül megszerezni a babát.

Kistöfi, míg apja tankol, megszökik a kocsiból. A sok egyforma
kocsi és azonos típusú házaktól megijed. Mire apja észreveszi a
szökést már messzire jár. Kockásfülű nagy nehézségek árán de
megtalálja Kistöfi apukáját.

13. Menyus meg a foxi
o Kriszta sétáltatja foxiját, de Menyus is szeretné. Míg Kriszta
fagyizik, addig Menyus és a foxi a parkba mennek. Foxi ott
megvadul, társat talál, és elszökik. Kockásfülű nyúl segít

megtalálni őt, s Kriszta semmit sem tud a kalandból.

