
 

 
Seriebeskrivning 

“På kroken” 
 
Skapad av barnboksillustratören och författaren Noah Z. Jones, handlar 
den här fantasifulla, slående animerade komediserien om tre bästa 
kompisar, Milo, Bea och Oscar när de försöker de ta sig igenom de 
stormiga åren i högstadiet...och, alla råkar de vara fiskar. 
 
I rollen som Bea hör vi Anneli Heed. Bea är en dramatisk guldfisk som 

drömmer om att bli världens största skådespelerska, Nassim Al Fakir gör 

rösten till Milo, en optimistisk kille som villkorslöst gillar sina vänner, och Richard Wrede gör rösten till 

Oscar (bror till Milo), en riktig stugsittare som älskar science fiction och som är hemligt kär i Bea. 

 

Maxwell Atoms ("The Grim Adventures of Billy & Mandy") är exekutive producent och Noah Z. Jones är 
co-exekutiv producent. Carl Greenblatt ("Chowder") och Bill Reiss ("Chowder") regissera alla avsnitt.  
 
Serien utspelar sig i en äventyrsvärld – i form av ett gigantiskt akvarium som finns mitt i en djuraffär. Vi 

får lära känna de tre bästisarna just när de börjar sitt första år på högstadiet och får uppleva typiska 

utmaningar och triumfer, fiskdrama och olika grupperingar av fiskar på Sötvattenskolan.  

 

I några episoder får vi se; Milos ryktbara försök att komma med i skolans fotbollslag, Beas kamp mot 

klockan när hon ska få redaktören för skolans årsbok att inte publicera ett dåligt skolfoto, bästisarna på 

skolutflykt till ”hamsterskogen”, Oscar som beslutar sig för att bli en ”goth”-fisk och Bea som vill bli 

behandlad som vuxen – men snart inser baksidan på vuxenmyntet. 

 

Som om tonårslivet inte var spännande nog använder trion en specialdräkt för att gå på land (ryggsäckar 

i lagom fiskformat, fyllda med vatten ). Med hjälp av dräkterna kan de bokstavligen vara fiskar på torra 

land och de ger sig ut på expeditioner i den otämjda vildmarken i djuraffären. Här ute i den underliga, 

surrealistiska och ibland farliga världen blir de bland annat attackerade av en gigantisk hummer, träffar 

på den enorma katten som springer runt i djuraffären och får många andra överraskningar. Bea, Milo 

och Oscar förstår att om de bara håller ihop, kan de klara sig genom nästan vad som helst med sina 

fenor i behåll. 

 

Andra figurer i serien: 

 Musslana (en mussla), en skelögd tonårstjej som är en sann optimist, hon är exempelvis säker på 
att få komma med i skolans cheerleader-lag. Hon är kär i Oscar och har byggt ett altare för 
honom.  



 Bläckjamin (en bläckfisk), en stor enfaldig, åttaarmad mobbare som talar om sig själv i tredje 
person. Men under huden finns en hjärna och ett hjärta som bara vill bli sett.  

 Snäck-ann (en ciklid), Beas tjejbästis som är självständig, fokuserad och alltid säger vad hon 
tycker.  

 Karpa (en karp), en rar tonårstjej som grymtar, men som alltid finns där för sina vänner. 

 Herr Baldwin (en sjöhäst), den gravide klassläraren på Sötvattenskolan, som tycker livet mest är 
pest.  

 Rektor Präktig (en sjöborre), en paranoid diktator som skriker ut order till sin assistent.  

 Kapten Lax (en lax), den entusiastiske gympaläraren som är snabb med att motivera ungarna 
eller prata om matpyramiden. Hans motto är ”rör på fenorna”. 

 Herr Mussel (en mussla), en dramalärare som bryr sig och som faktiskt går in för att motivera 
och fostra sina studenter. Men han skriker ut sina positiva budskap som en miltär.  

 

”På kroken” är gjord av Disney Television Animation och visuellt används en ny teknik där digital 

animering blandas med fotokollage.  
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