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Mezzi 8. Mellem to stole Daniel Zimakoff Hent PDF Fodbold handler hverken om liv eller død – det er langt
vigtigere! Johan går nu til specifiktræning i Farum. Der møder han Thor, som han bliver venner med. Men
Johan spiller også på FC Mezzis hold, så der går meget tid med fodbold. Han har svært ved at få tid til både
lektier og vennerne. Og til Ursula. Han er også træt, når han er på banen, og FC Mezzi taber kampe. Nikolaj
bliver mere og mere underlig og er sur på Johan. Er Johan ved at miste sin bedste ven? Og hvordan skal han
klare det hele?   Bind 8 i serien, der kan læses af både piger og drenge. Bøgerne vægter det af have det sjovt,
når man spiller og fortæller om Johans liv både uden for og inde på banen. Til højtæsning fra ca. 7 år og

selvlæsningfra ca 9 år.

 

Fodbold handler hverken om liv eller død – det er langt vigtigere!
Johan går nu til specifiktræning i Farum. Der møder han Thor, som
han bliver venner med. Men Johan spiller også på FC Mezzis hold,
så der går meget tid med fodbold. Han har svært ved at få tid til både
lektier og vennerne. Og til Ursula. Han er også træt, når han er på
banen, og FC Mezzi taber kampe. Nikolaj bliver mere og mere

underlig og er sur på Johan. Er Johan ved at miste sin bedste ven?
Og hvordan skal han klare det hele?   Bind 8 i serien, der kan læses
af både piger og drenge. Bøgerne vægter det af have det sjovt, når
man spiller og fortæller om Johans liv både uden for og inde på
banen. Til højtæsning fra ca. 7 år og selvlæsningfra ca 9 år.
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