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– det er langt vigtigere!

Johan, Nikolaj, Emil og de andre i FC Mezzi
klarer sig okay i turneringen. Men kan de vinde
rækken og rykke op? Det er aldrig før sket for et
mixhold. De møder stor modstand under kampene,

og et par spillere fra truppen bliver skadet.
Det er svært at skaffe nye spillere på så kort tid,
men det viser sig, at der lige er flyttet en ny dreng
til byen. Han har et meget berømt navn: Zlatan.

Men kan han spille fodbold?
Og vil han?

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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