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Inde på Gul Stue i børnehaven bor Peter og Petra Edderkop. De har lavet sig et fint spindelvæv oppe i
hjørnet, så de kan holde øje med det hele. Men hvad er nu det for en larm? Børnene råber og skriger og kaster

med bolde. De synger og hopper og tømmer kasser med klodser.

Peter og Petra ved slet ikke, hvad de skal stille op. På et tidspunkt larmer det så meget på Gul Stue, at Peter
og Petra overvejer at flytte. Men så bliver der pludselig stille .

En munter billedbog med flapper, der handler om at hygge sig i børnehaven, og om at det kan være meget rart
for alle, at der somme tider bliver skruet ned for larmen!

Bogen er skrevet af Ulrik T. Skafte, der står bag en lang række informative børnebøger om forskellige emner,
blandt andet En syg historie om en rask dreng, Frederik Falderik og Først skal jeg til højre, så skal jeg til

venstre.
Jesper-Tom Petersen har lavet de sjove illustrationer, der understreger bogens pointe.
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