
  Langt væk fra 
storbyens larm ...

... i en villahave 
ikke langt herfra ...

... har Snus Mus sit 
detektivkontor dybt nede i 
jorden under et æbletræ. 

Neden for trappen sidder 
kontorets Bente og tager 
imod kunderne ...

... mens Snus Mus 
holder til i det store 
kontor. 
»Ingen sag er for lille 
og intet honorar for 
stort.«

Snus Mus har 
laboratorium, bibliotek,      
      observatorium og et 
               rum, hvor han 
                    kan  tænke
                        i fred og
                            ro.

Kan
DU

finde
hans lup?



Mel.: En lille nisse rejste ...

Snus Mus han dikketiver
med mikroskop, pincet og lup,
så skurkene de piver,
han tilter deres kup!

Et spor Snus Mus han hitter,
et dækaftryk, en bil har sat,
lidt fingerfedt, der stritter,
en fod, der er lidt plat!

Snus Muses hjerne knager,
hvem er mon skurken denne gang?
Når politiet plager
han løser gåden - bang!

Snus Mus er verdens bedste,

Men Bente hun er også go’!

hun stryger Snuses veste

og laver ka-ka-o!

Bente havde skrevet en sang om Snus Mus. 
Snus syntes, den var rigtig god. 

Det var politimester Basse!
Han havde brug for Snus Mus’ hjælp, 
for der var en røver på spil og de kunne 
ikke finde ud af, hvem det var. 
   Snus Mus startede Snusmusmobilen og så 
   kørte han og Bente over til politistationen.

      Kan DU finde
       Snus Mus?

Men så 
ringede 
den røde 
telefon.



»Snus Mus!« sagde politimester 
Basse. »Du må hjælpe os med at 
fange Ludomanen, der tømmer 
folks køleskabe og spiller Ludo! 
Det kan vi ikke have!«

»Men vi ved ikke, 
hvem det er!«
»Måske kan DU 
finde ud af det?«

Snus Mus og 
Bente skyndte 
sig ud til 
gerningsstedet. 
Politiet var der 
allerede.

»Aha! Nogen 
har spist mad og 
spillet Ludo!« 
sagde Snus. 
»Men Ludoma-
nen har efterladt 
et spor!«
»Og opvasken!« 
sagde Bente.




