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"Julius - et apeliv" er historien om sjimpansen som vokste opp blant mennesker, for så etter mange år å
komme tilbake til apeflokken, og bli deres leder.
Sjimpanseungen Julius ble bare noen uker gammel avvist av moren, og vokste opp hjemme hos familiene
Glad og Moseid. Julius' skjebne ble TV-serie, og gjennom denne rørte og sjarmerte han en hel nasjon, ble hele
Norges kjæledegge, og satte Dyreparken i Kristiansand ettertrykkelig på kartet.
For første gang er hele Julius' liv samlet mellom to permer, og er så autorisert som en apebiografi kan få blitt.
Fra den tøffe starten, via superstjernestatusen og de vanskelige tenårene, og frem til den trygge og erfarne
lederen han er i dag.
Lena Lindahl (f. 1971) er utdannet journalist.
Hun debuterte som forfatter med boka Verdens første ballongferd (i samarbeid med Rui Tenreiro) i 2012.
For den ble hun nominert til Kulturdepartementets debutantpris. Lindahl er bosatt i Oslo.
Illustratør Camilla Kuhn (f. 1975) har laget mange morsomme bøker for barn. I 2015 ble hun av
litteraturkritiker Guri Fjeldberg i boka 101 - de beste barne- og ungdomsbøkene 2005 - 2015 kåret til en av de
fire viktigste barnebokskaperne det siste tiåret. Kuhn bor med mann og barn i Nittedal, omgitt av så mange
kjæledyr at det nesten er som dyrepark å regne. Men bare nesten.

Hvordan går det med Julius? 12.03.1984.
No. serie for barn fra 1980-tallet. Etter å ha blitt avvist av moren sin, flytter sjimpansen Julius inn hos
menneskefamilien. Gaius Julius Caesar, Julius Cæsar, var en romersk statsmann, feltherre og forfatter. Han var
av den patrisiske juliske slekt (gens Julia) som regnet sin herkomst fra.
(Dagbladet): Andre juledag i 1979 ble en liten hansjimpanse født i Kristiansand dyrepark. Siden han kom til
verden midt i julehøytiden, fikk han navnet. Mange tror feilaktig at sjimpansen Julius er død, blant dem
ishockeystjerne Mats Zuccarello, som i et innslag til amerikansk TV, sier sjimpansen er død. Sjimpansen
Julius (3:4) - 1982. No. serie for barn fra 1980-tallet. Etter å ha blitt avvist av moren sin, flytter sjimpansen
Julius inn hos. Nå kan du forhåndsreservere flere av våre mest populære opplevelser: "Klatremustur", "Reisen
gjennom Hakkebakkeskogen" og "Hakkebakkeskogen Filmstudio", samt.
Vi er en av Vestfolds eldste trafikkskoler og tilbyr en mengde førerkortklasser og kurs. Juliussen Trafikkskole
AS ble etablert 1.
januar 1972 og er den første. Sjimpansen Julius feiret 34-årsdagen sin i Kristiansand dyrepark andre juledag.
NRK Sørlandet sendte bursdagsfesten direkte på nett: Se utdrag av.
Utdrag Julius Cæsar Gaius Julius Cæsar var en romersk militær leder, forfatter og diktator. Cæsar var født i
Roma i år 100 f.Kr. Som meget ung var han gift med. (VG Nett) Kjendissjimpansen Julius (33) ble litt for
ivrig da han skulle tøffe seg for de andre sjimpansene i Kristiansand dyrepark søndag. Besøkende i.

