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KAPITEL 1

 K
 ender du den der lange, lige vej, der har tæt nå-
leskov, med store kampesten strøet over bun-
den på den ene side, og mark med spredte 

stubbe på den anden? Som ender i en klynge huse 
med først lavt krat og senere høje træer med egern, 
der leger tagfat?

Hvis du fortsætter ligeud og drejer ned ad anden 
vej til venstre, kører forbi det forladte, brune hus, 
hvor dådyrene græsser i fred, og så videre ned i det 
skarpe sving til venstre, så kommer du til et rødt træ-
hus. Fra vejen snor sig en lille, lidt tilgroet sti ind mod 
huset. Pas på snerlerne, der spænder ben, og hold lige 



øje med motorvejene af sneglespor. Gå lidt længere 
frem, skub syrenens og æbletræets grene til side, og 
en skøn plæne med bellis åbenbarer sig. Kig så til 
højre. Der står en kompostbeholder. Her bor musen 
Armstrong. Han er næsten lige flyttet ind og har haft 
travlt med at indrette sig, med stue og køkken og al-
lervigtigst: En masse indgange, hvis ræven nu skulle 
komme forbi! ”Det er faktisk en fantastisk borg at bo 
i,” tænker Armstrong tilfreds, ”der er trygt og tørt, 
med låg på toppen.”

Komposten beskytter også mod irriterende hunde, 
og sådan en bor der faktisk i det røde hus. Armstrong 
har tit haft brug for en hurtig indgang, når hunden 
kom og støvede omkring. Når det var tæt på, og 
Armstrong sad med bankende hjerte inde i kompo-
sten, måtte han minde sig selv om, hvorfor han blev: 
Komposten havde en kæmpe fordel, for Armstrong 
fik serveret sin mad hver dag! Og det er ret fantastisk 
for en lille mus. Tænk sig, gulerødder, kartoffelskræl-
ler, ananas og æbleskrog, alle tænkelige lækre sager! 
Armstrong var aldrig gået sulten i seng, efter han 
flyttede ind her.




