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Majas kat, Kisser, får killinger, og Anemone er solgt ved første blik.
Hun vil frygtelig gerne have en af killingerne, nemlig den nuttede grå. Kan hun overtale mor, som slet ikke er
vild med katte? Anemone og veninderne skal sove hos Maja og hjælpe til i Majas mors nye gårdbutik. Oliver,
Majas fætter, kommer også – og Oliver er ret sød ...
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