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FC Mezzi 5: Ni mod ni Daniel Zimakoff Hent PDF Fodbold handler hverken om liv eller død – det er langt
vigtigere! FC Mezzi skal nu i gang med en ny sæson, og de skal til at spille ni mod ni. Et helt andet spil med
større bane og offside. De har også fået deres eget klubhus, og det skal indvies med en gyserovernatning.

Johan holder Ursula i hånden i mørket. Er hun på vej til at blive hans første kæreste? Så hører han, at pigerne
vil stoppe for at spille tennis. Pludselig opfører Johan sig ikke længere som en rigtig anfører … FC Mezzi er
Daniels Zimakoffs populære fodboldserie for de 8-12-årige. Serien handler om de tre venner, Johan, Nikolaj
og Emil og deres glæder og problemer med trænere, kammerater og modstandere. De er med til at starte et nyt

hold, FC Mezzi, som er et mix-hold, det vil sige, der er også piger på holdet. Illustreret af Jan Solheim.
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