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finns alla sorters typer.
Någon går med käpp

och någon annan kryper.

Någon jobbar hemifrån,
andra knegar på kontor.

Alla är vi olika
i huset där vi bor.

Har du någon gång funderat på vem som bor på 5:e våningen? Varför det luktar så gott på våning 4? Och vem
som gråter på 2:an? På 3:an är det fest, igen! Följ med in i huset och upptäck alla fascinerande rum och
människor. Här finns otroligt mycket att titta på! Kan du lista ut var sjökaptenens barnbarn bor? Och hur

många katter finns det hemma hos kattdamen?

I huset där jag bor är en svindlande läsning som aldrig tar slut. De tusentals detaljerna och alla spännande
personer inbjuder till samtal, diskussioner och frågor. Och tänk att historien kan bli olika varje gång du läser!
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