Här kommer förslag på fler frågor att fundera över när du läser boken I huset där jag bor.
Kom ihåg att många av frågorna kan ha flera svar (och att det finns ledtrådar både i boken
och på affischen). Det är fritt fram att fantisera! Hälsar Lena Sjöberg och Rabén & Sjögren.

Det har varit inbrott hos någon i huset. Hos vem? Hur tror du att inbrottet gick till?
Och vad har blivit stulet?
Någon i huset älskar att odla. Försök att hitta squashfrukterna som odlaren gett bort till
vännerna i huset.
Hur många katter har kattdamen? En av damens katter har gömt sig i en låda i en annan
lägenhet. Kan du hitta lådan och katten?
Hur många barn har familjen i lägenheten där alla sover i samma rum?
I huset bor en detektiv. Var?
Sjökaptenen har ett barnbarn i huset. Kan du hitta lägenheten där barnbarnet bor med sin
mamma och pappa?
Ibland tar sjökaptenen med sig snäckor från sina resor till havs. Vilka i huset har fått
snäckor av sjökaptenen?
Kan du hitta alla tavlor som konstnären i huset målat. I vilka hem hänger tavlorna?
Några har också skulpturer gjorda av samma konstnär. Kan du hitta dessa?
Odlaren har också gett bort en stor, gul kalebass. Till vem?
Kan du lista ut vem som är en inbrottstjuv? Kan du hitta det tjuven stulit?
Vad är tjuvens förklädnad?
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Vilka länder tror du att familjen i lägenheten med flaggorna har besökt?
Vad tror du att pappan och pojken i den stökiga lägenheten bakar?
Vem har kattdamen stickat en tröja åt?
Någon har provat att klippa sitt hår. Vem?
Flickan som bor i lägenheten där det hänger flaggor i taket har gått för att hälsa på någon.
Vem är hon på besök hos?
Samma flicka brukar leka med två andra barn i huset. Förra gången glömde hon något i
deras rum. Vad?
Varför tror du att mannen vid strykbrädan gråter? Kan du förresten hitta hans andra vita
socka? (Den ena hänger på tork på torkvindan.)
Varför tror du att paret i lägenheten med många lås på dörren bråkar?
Vilka intressen har tvillingarna i etagelägenheten?
Vad bygger uppfinnaren i den rosa lägenheten?
Någon har hälsat på den gamla mannen på näst översta våningen. De har spelat spel och
fikat. Kan du lista ut vem som besökt den gamla mannen?
Kaninen hemma hos djurälskaren har smitit ur sin bur! Kan du hitta kaninen?
Hur många fåglar har djurälskaren. Vilka andra djur har han?
Vilka intressen har killen i våningen under djurälskaren?
Varför tror du att mannen i lägenheten på nedre botten inte kan sova?
Om du bodde i huset, vilka skulle du vilja hälsa på?
Finns det någon lägenhet som du inte vill besöka?
I vilken lägenhet skulle du själv vilja bo?

2

