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- Vi kan bli kompisar, sa Tsatsiki. Jag har inte heller så många kompisar här. Alva slog upp ögonen och
synade Tsatsiki uppifrån och ner. - Kanske, sa hon, men jag blir inte kompis med någon så lätt. Eller litar på
dom. - Du kan det, sa Tsatsiki. Lita på mig. Äntligen är Tsatsiki hemma i Grekland igen.
Men i Agios Ammos är ingenting som förr. Pappa bläckfiskaren är skyldig banken en massa pengar och
tänker sälja både sin olivlund och sitt hotell. Det får bara inte hända! Vem skulle Tsatsiki bli då? Det går ju
inte att vara olivlundsägare utan olivlund! Som tur är blir han kompis med Alva. Hon är inte rädd för nåt och
tar med Tsatsiki på de häftigaste äventyren.
Men när Per Hammar dyker upp blir det problem.
Kan man vara bästis med fler än en? Tsatsikis måste få sina bästisar att bli kompisar och dessutom rädda
olivlunden. Och det börjar bli ont om tid.
I december 2015 har filmen "Tsatsiki, farsan och olivkriget" premiär, som bygger på just den här boken.
se. Vi stärker filmen. Vi stärker filmen. Byrakstugans handling är en man som får raklödder i ansiktet, en
strigel om halsen och blir arg - därefter slutar filmen. 03. Därför har jag försökt samla ihop de vanligaste
svaren på alla funderingar omkring mig och om mina böcker på dessa sidor. De flesta vill veta ungefär samma

sak. Därför har jag försökt samla ihop de vanligaste svaren på alla funderingar omkring mig och om mina
böcker på dessa sidor. De flesta vill veta ungefär samma sak. 03. [1] Hon gick ut Teaterhögskolan i
Stockholm 2006, filmdebuterade med huvudrollen i Miffo 2003 och Guldbaggenominerades 2011 för sin roll
som 'Frida' i filmen Kyss mig. Moni. Räddast är de för Bruce och Stellan. Vi som skriver för barn och unga
människor får väldigt ofta brev av våra läsare. Tsatsiki har börjat sexan i en läskig högstadieskola och både
han och Per Hammar är rädda hela tiden. [1] Hon gick ut Teaterhögskolan i Stockholm 2006, filmdebuterade
med huvudrollen i Miffo 2003 och Guldbaggenominerades 2011 för sin roll som 'Frida' i filmen Kyss mig.
2018 · Ja hej det är bara lilla jag, tänkte jag skulle släppa en liten recension idag. Läs, prata om böcker och ha
kul ihop.

