
tiráž

Projekt Domu myšek vytvořila Karina Schaapman jako deko-
raci do této dětské knížky. 
Dům myšek je celý vyrobený z pokašírovaných kartonových 
krabic. Na zařízení interiéru Karina použila autentické lát-
ky z padesátých, šedesátých a sedmdesátých let a také různé 
druhy odpadového materiálu. Dům myšek má přední, boční 
a zadní trakt a je v něm přes sto pokojů, chodebních systémů 
a venkovních prostor. Myšky, které ho obývají, navrhla a vy-
robila Karina. Během stavby a zařizování jednotlivých pokojů 
spontánně vznikaly příběhy do knihy se Samem a Julií v hlav-
ních rolích.

Mým dětem

Tomovi, Ianovi, Manitě, Lili, Lotte a Device

Vymyslela, vyrobila a napsala
Karina Schaapman

Nafotil Ton Bouwer

Sam & Julie
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Sam & Julie

SAM & JULIE bydlí v Domě myšek. Je to svět sám pro sebe. Julie 
bydlí v šestém patře vzadu uprostřed. Bydlí tam s mámou v jedné 

malinkaté komůrce. Nemá tátu ani sourozence a ani babičku a dědečka. 
Julie je strašně  zvědavá a hrozně  paličatá. Nesnáší nudu, a jakmile 
ji to doma přestane bavit, vyráží ven za dobrodružstvím se svým 
kamarádem Samem. 

Sam bydlí v Domě myšek vepředu uprostřed. Bydlí tam s mámou, tátou, 
bratříčky a sestřičkami. Má dva dědečky a dvě babičky, několik tet 
a jednoho strýčka. Sam je strašně  nesmělý a hrozně  poslušný. 
Když je s Julií, dělá věci, na které by si jinak nikdy netroufl. Čeho 
má Sam hodně, má Julie málo a naopak. Jsou to nejlepší kamarádi 
a o všechno se spolu dělí. 
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Tajná skrýš

POD ŠIROKÝM SCHODIŠTĚM si Sam a Julie postavili 
tajnou skrýš. Nikdo o ní neví, a když v té skrýši 

sedí, není na ně odnikud vidět. Ve dne je na schodišti 
živo. Myši běhají po schodech nahoru a dolů. Jedna jde 
nakoupit, druhá běží do práce. Na schodišti je vždycky 
šero, ale když někdo vejde na široké schody, rozsvítí se 
sama od sebe lampička, která svítí přesně tak dlouho, 
než napočítáš do deseti:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A pak zas zhasne. 

V neděli je na schodišti klid, protože myši nepracují 
a obchody jsou zavřené. Sam a Julie si pak celé hodiny 
hrají pod schody. Nedávno našla Julie dřevěnou truhličku 
a Sam objevil ve skrýši uvolněné prkno v podlaze. Julie 
to prkno vytrhla a prohloubila díru pod ním. Teď do ní 
truhlička přesně pasuje. Když přes ni znovu položí prkno, 
není truhlička vůbec vidět. V truhličce je zámek. Klíček, 
který k němu patří, má Sam uložený u sebe v pokoji, aby 
se neztratil. Jen on a Julie vědí, kde je klíček schovaný. 
V truhličce mají uloženy všechny poklady. 
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Vetešník

JEDNOU TÝDNĚ prochází vetešník s vozíkem kolem všech domů a sbírá 
staré oblečení, papír a železo. Křičí při tom z plna hrdla: „Veteš, 

veteš! Kdo má ještě nějakou veteš?“ Proto mu všichni říkají vetešník.
Sam a Julie ho navštěvují. Pomoc při třídění nasbíraných věcí se mu 
vždycky hodí. Ťuk, ťuk, ťuk. Julie klepe na dveře. Nikdo neotvírá. 
Bum, bum, bum. Julie zabuší silněji. 
„Pojď, jdeme, není doma,“ řekne Sam.
buch,  buch ,  buch!! !
Julie teď bouchá vší silou, až se dveře rozletí.

„Ahoj?“ volá Julie. Nikdo se neozývá.
„Pojď, jdeme dovnitř,“ řekne Julie. Vyšplhá se na strašně  velikou 
hromadu starého papíru. Sam zůstane stát ve dveřích. Najednou 
zaslechne kroky. Vetešník přichází. Julie už ho také vidí. 
„Haló, já jsem tady nahoře,“ volá Julie. Vetešník se podívá nahoru.
„Aha, Julča a Samík, to je náhoda! Hledal jsem vás. Chcete mi pomoct? 
Nasbíral jsem plný vozík.“
Sam a Julie mu pomoct chtějí. 
„Julčo, polož ty látky tamhle na zem,“ říká vetešník. „Samíku, ten papír 
můžeš dát tamhle na hromadu a já zatím sem uložím tohle železo.“
Za hodinku mají všechno hotové a za pomoc dostanou 10 korun. 
„Prosím: Pětku na něco k snědku,“ říká vetešník. 
„Na shledanou příště!“




