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Hvad er det for noget med julenissen, der kommer med gaver juleaften? Det vil katten Findus vide.

Årh, det er jo ikke noget man skal tro for meget på, mener Peddersen. Men så let slipper han ikke. Nu har
Finus hørt om nissen, og selvfølgelig så kommer nissen også hjem til dem juleaften. Ikke Peddersen, det gør

nissen da, ikke også? Plager Findus.

Og Findus er god til at plage, så til sidst kommer Peddersen til at love, at nissen nok skal komme juleaften.

Men hvordan undgår han nu, at Findus bliver skuffet? Skal han opfinde en nisse? En nissemaskine? Nej, det
kan man da ikke.

Peddersen begynder alligevel at tænke dybt over sagen. Han bliver fjern og fraværende, og Findus begynder
at spekulere over, hvorfor mon Peddersen er så mærkelig for tiden. Og hvad er det den gamle bruger så mange

timer på ude i værkstedet?

Nissemaskinen er en sød og skøn lydbog om gamle elskelige Peddersen og hans søde, charmerende kat
Findus. Indlæst som hørespil af skuespiller og instruktør Lars Knutzon.
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