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När vi sa farväl till Niklas Anna Lyrevik, Thomas Lyrevik boken PDF Niki älskar lördagar! Det är hennes och

Abbas egen dag, den enda dagen i veckan som de får bestämma helt vad de ska göra. Fast just den här
lördagen börjar inget vidare. Mamma måste till sjukhemmet och jobba, och retliga storebror Abbas har

konstiga prickar på magen och verkar väldigt sjuk. Och Niki som så gärna vill göra nåt tillsammans, nåt kul.
Kanske hade Josef kunnat följa med Josef som Niki vill vara kompis med och som har långt svart hår som
glänser i solen. Nu måste Niki följa med mamma till jättetråkiga sjukhemmet istället. Fast på sjukhemmet

finns Greta. Greta som är gammal och som skulle verkligen behöva en livvakt. Dessutom är hon sugen på en
utflykt. Med lite tur och en smula list kan det nog bli en bra lördag trots allt.
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