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FC Mezzi 6: Farvel til Kingo Daniel Zimakoff Hent PDF Fodbold handler hverken om liv eller død
– det er langt vigtigere!

FC Mezzi kæmper for at vinde rækken, så de kan komme med til Mini DM.
Det kræver, at de kan vinde over Johans gamle klub, Gærdehavn! Men Mezzis træner, Kingo, skal måske til

USA og studere.

Hvis han stopper, hvem skal så træne FC Mezzi?

Og kan de overhovedet vinde uden Kingo?

OM FC MEZZI-serien
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.

LEKTØRUDTALELSE
"Fin skildring af holdets håndtering af krisen og gode beskrivelser fra fodboldbanen, som giver fortællingen
drive...Bogen holder tempoet og fastholder seriens placering i rækken af foldboldserier." - Lektør: Lars

Larsen
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