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Pilegården skal rives ned og flyttes til byen. Dér skal den genopføres i museets have. Men hvad skal der blive
af Gunna, Jok og Nik, den lille nissefamilie, som altid har boet på den gamle slægtsgård? Nissefamilien

vælger at hoppe i en flyttekasse og flytte med til byen, hvor de indretter sig på en af hylderne i museets lager.
Det moderne liv i byen er helt anderledes, end de er vant til fra landet. Gårdnisserne må søge hjælp hos
bynisserne for at lære at klare dagens fornødenheder, f.eks. at skaffe mad fra supermarkeder og grillbarer i
stedet for marker og stalde. Der lurer farer om hvert hjørne og det er godt, at Jok er snarrådig, da sønnen Nik
ved en fejltagelse havner i museets store dybfryser og låget smækker i over ham! Nisserådet, som holder til på

rådhusets loft, er parat til at hjælpe - ikke bare tilflytterne, men også byens mennesker, som slet ikke kan
klare sig uden en håndsrækning. Det er nisserne, som i samlet flok må tage affære, da det kniber med at skaffe
penge til at genopføre Pilegården. Bogen er illustreret af Charlotte Clante. En historie som er rigtig god at

læse op for familien,
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Der lurer farer om hvert hjørne og det er godt, at Jok er snarrådig, da
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loft, er parat til at hjælpe - ikke bare tilflytterne, men også byens

mennesker, som slet ikke kan klare sig uden en håndsrækning. Det er



nisserne, som i samlet flok må tage affære, da det kniber med at
skaffe penge til at genopføre Pilegården. Bogen er illustreret af
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