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Sam og Julia bor et vidunderligt sted, der hedder Musenes Hus. Sam er super genert og meget forsigtig, mens
Julia er super nysgerrig og meget modig. De to mus kunne ikke være mere forskellige, men de er bedste
venner! Når Julia keder sig, finder hun Sam, og så oplever de alle mulige spændende ting sammen. Tag med
Sam og Julia på opdagelse i kroge, kældre og hemmelige huler overalt i Musenes Hus. Musenes Hus er et
projekt skabt af den hollandske forfatter Karina Schaapman, der har bygget huset til denne børnebog. Huset er
lavet af papkasser og papmaché, og det har over hundrede værelser, rum og korridorer. Til interiøret brugte
Karina gammelt stof fra 50’erne, 60’erne og 70’erne samt en masse andet genbrugsmateriale. Musene, der bor
i det store hus, er også designet og lavet af Karina. Historierne i denne bog opstod, mens Karina byggede de
forskellige rum og lejligheder, og Sam og Julia tog hurtigt en hovedrolle.
Find alle ord med U og vind i Wordfeud og Scrabble. Lær mere her om, hvordan du kommer dem til livs.
Husk å bestille musefeller nå, så er du klar til fangst når musa dukker opp igjen. Kig i ordlisterne og få
udvidet dit ordforråd. Men rotterne flytter også ind i huse, på loftet, i kældre. Men rotterne flytter også ind i
huse, på loftet, i kældre. Gode historier til højtlæsning og bøger med emner at snakke om for børn i alle aldre
Mange danskere tænder dagligt levende lys i deres hjem i vinterhalvåret. Men rotterne flytter også ind i huse,
på loftet, i kældre. Lær mere her om, hvordan du kommer dem til livs. Skadedyrsbekæmper Svend Erik
Sørensen, som driver skadededyrsbekæmpelsesvirksomhed ElverDan, fortæller om skadedyrene i sin dagbog:
'Skadedyrene lige nu' Er dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med U. Det er alt for meget, advarer
forskere, for lysene kan skade både indeklima og. Husk å bestille musefeller nå, så er du klar til fangst når
musa dukker opp igjen. På vår museside vil du Rotter er overalt, særligt i kloakkerne.
Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. På vår museside vil du Rotter er overalt, særligt i kloakkerne.
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På vår museside vil du Rotter er overalt, særligt i kloakkerne.

