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Snart slutar Julius och bästa kompisen Isak trean. Hela våren har de pratat om allt kul de ska hitta på under
sommarlovet.Men alla planer går i kras när Isak får reda på att han och hans pappa ska flytta till London, inte
bara över sommaren, utan för gott!Julius kan knappt tro att det är sant. Isak och Julius har varit bästisar så

länge Julius kan minnas och han kan inte ens föreställa sig hur det skulle vara att inte ha Isak i närheten. Vem
ska han prata med? Vem ska han hänga med på rasterna? Visst, Julius och Elena är också kompisar. Men det
är inte samma sak. Isak och Julius är bästisar, och bästisar växer inte på träd. Det brukar i alla fall Julius
pappa säga. Skolavslutningsdagen närmar sig med stormsteg. Julius och Isak har nästan gett upp när Isak

plötsligt får en idé. De ska rymma och hålla sig gömda tills Isaks pappa går med på att stanna i Sickla Julius
förlorar en vän är den sjätte boken i serien om nioårige Julius.
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and Helana de Heilige van CONSTANTINOPEL. Maak bij het instellen van het weekalarm een keuze uit de
volgende opties . Marriage Anna. Julius förlorar en vän av Martin Svensson.
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