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FC Mezzi doet mee aan het Mini-Kampioenschap tegen de beste teams in Denemarken. Ze brengen tijd door
met spelers van andere teams, maar Jake voelt zich buitengesloten. Hij probeert zich op voetbal te

concentreren, omdat hij een talentscout in hun wedstrijden heeft zien rondhangen. Stelt je eens voor dat een
speler van FC Mezzi naar een grotere club gescout zou worden, maar dan gebeurt er iets en moeten ze een

ambulance bellen. Kan FC Mezzi nog steeds hun groep winnen en naar de finale gaan?

Daniel Zimakoff is geboren in 1956 en hij is een opgeleide bibliothecaris. Sinds zijn debuut in 1980 heeft hij
een lange reeks kinderboeken geschreven. Hij heeft zelfs de Kinderboekenprijs ontvangen van het ministerie

van cultuur.
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FC Mezzi doet mee aan het Mini-Kampioenschap tegen de beste
teams in Denemarken. Ze brengen tijd door met spelers van andere
teams, maar Jake voelt zich buitengesloten. Hij probeert zich op

voetbal te concentreren, omdat hij een talentscout in hun wedstrijden
heeft zien rondhangen. Stelt je eens voor dat een speler van FC

Mezzi naar een grotere club gescout zou worden, maar dan gebeurt
er iets en moeten ze een ambulance bellen. Kan FC Mezzi nog steeds

hun groep winnen en naar de finale gaan?

Daniel Zimakoff is geboren in 1956 en hij is een opgeleide
bibliothecaris. Sinds zijn debuut in 1980 heeft hij een lange reeks
kinderboeken geschreven. Hij heeft zelfs de Kinderboekenprijs

ontvangen van het ministerie van cultuur.
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