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viktigere!

FC Mezzi skal nå i gang med en ny sesong, og de skal begynne å spille ni mot ni. Et helt annet spill med
større bane og offside. De har også fått deres eget klubbhus, og det skal innvies med en
skrekkfilmovernatting. Johan holder Ursula i hånda i mørket. Er hun på vei til å bli den første kjæresten hans?
Men så hører han at jentene vil slutte å spille fotball. Og plutselig oppfører ikke Johan seg som en ordentlig
kaptein lenger...

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.
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