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Tysksproget udgave afMis med de store kugler. Også tilgængelig på dansk og fransk.

Billedbogen om Mis, angiveligt skrevet af rockeren Biker Bjarne, en figur i Frank Madsen og Sussi Bechs
tegneserie fra Weekendavisen, ´Eks Libris´.

Mis har noget, historiens andre katte ikke har, og damerne er helt tossede med ham. Men Mis er en rastløs
sjæl, og en dag er Samfundet ond ved Mis, så han drager ud for at erobre verden. 

En billedbog, der sparker røv. En oplagt værtindegave, der vil vække opsigt og lykke, hvor du kommer frem!
Nu på tysk, til dine udenlandske venner og kontakter. 

Der Mausekater hat etwas, was andere Mietzekatzen nicht haben – und er ist deswegen äußerst beliebt und
begehrt bei der Damenwelt.

Eines Tages behandelt die Gesellschaft den Mausekater (und seine Klicker) hundsgemein, aber das ist ihm
gerade mal scheißegal…

Eins der wenigen Bilderbücher von heute, das die ganze nackte Wahrheit zeigt!
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