
FC Mezzi 4 - FC Mezzi møter Messi
Hent bøger PDF

Daniel Zimakoff

FC Mezzi 4 - FC Mezzi møter Messi Daniel Zimakoff Hent PDF Fotball handler verken om liv eller død – det
er mye viktigere!

FC Mezzi skal til Barcelona i høstferien. De skal bo på en skole med basseng, være med og spille i en
turnering mot spanske lag og besøke Camp Nou. De gleder seg skikkelig, og på turen går deres største drøm i

oppfyllelse. På vei til Camp Nou møter de selveste Messi! Spørsmålet er bare om de også kan vinne en
pokal...

FC Mezzi er Daniel Zimakoffs populære fotballserie for 8–12-åringer. Serien handler om de tre vennene
Johan, Nikolaj og Emil og deres gleder og problemer med trenere, kamerater og motstandere. De er med på å

starte et nytt lag, FC Mezzi, som er et blandalag, altså et lag med både gutter og jenter.

Illustrert av Jan Solheim.

Daniel Zimakoff har skrevet en lang rekke bøker for barn og er svært populær på bibliotekene. I serien
Carlsens stripete er tidligere utkommet: Djævlebakken og Det tårnhøje helvede.

 

Fotball handler verken om liv eller død – det er mye viktigere!

FC Mezzi skal til Barcelona i høstferien. De skal bo på en skole med
basseng, være med og spille i en turnering mot spanske lag og

besøke Camp Nou. De gleder seg skikkelig, og på turen går deres
største drøm i oppfyllelse. På vei til Camp Nou møter de selveste
Messi! Spørsmålet er bare om de også kan vinne en pokal...

FC Mezzi er Daniel Zimakoffs populære fotballserie for 8–12-
åringer. Serien handler om de tre vennene Johan, Nikolaj og Emil og
deres gleder og problemer med trenere, kamerater og motstandere.
De er med på å starte et nytt lag, FC Mezzi, som er et blandalag,

altså et lag med både gutter og jenter.

Illustrert av Jan Solheim.



Daniel Zimakoff har skrevet en lang rekke bøker for barn og er svært
populær på bibliotekene. I serien Carlsens stripete er tidligere

utkommet: Djævlebakken og Det tårnhøje helvede.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=FC Mezzi 4 - FC Mezzi møter Messi&s=dkbooks

