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bråkar om vem som ska ge Lisa Sylt den bästa födelsedagspresenten nästa vecka. De försöker överträffa
varandra med sina idéer och förslagen blir bara värre och värre. Tillslut säger de att de ska ge Lisa Sylt

juveler, nej juveler från månen! Och precis då går Lisa förbi och hör deras planer. Sjuttsingen! Nu måste de ju
till månen och hämta juveler så inte Lisa sylt blir besviken. Bara att börja bygga månraketer.

I år är det 50 år sedan månlandningen 1969 och det firar Katten Nils genom att själv åka till månen på ett
halsbrytande äventyr, där samarbete och kamratskap blir räddningen. En ny fristående bok med Katten Nils

och hans vänner, fylld med spänning och som vanligt massa humor. Vem tar man med sig till en öde ö? Varför
heter det inte Hip-hopcorn istället för popcorn? Och finns det verkligen smarthetspiller?

Innehåller opublicerade serier!
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