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"Men passa då! Jag hade ju öppet mål!"

I lättlästa fotbollsserien "Bästa klubben" tränar ett killag och ett tjejlag ihop. Berättelserna handlar lika mycket
om fotboll som om livet utanför planen. De är perfekta för barn som precis kommit igång med läsningen!
Magnus Ljunggren och Mats Vänehem har också skapat den populära serien om "Riddarskolan".
Det börjar en ny kille i laget. Han är jättebra och Joel som hittills varit en av de bättre känner sig hotad. Laget
ska åka på turnering, men Joel är bara intresserad av sitt eget spel för att visa att han är bäst i laget. Ännu värre
blir det när Joels bästa kompis börjar spela bra med den nya killen, de gör mål på mål. Joel blir sur och arg,
och det slutar med bråk.
Joel blir utpekad som syndare och tänker ta hämnd på den nya killen ...

En annan i laget, Henke, vill inte alls följa med på turneringen för han är rädd för att sova borta.
Men han följer ändå med. Fast när de kommer dit blir det inte bättre av att de andra berättar spökhistorier när
de ska lägga sig. Han till och med kissar på sig lite, men han får oväntad hjälp mitt i natten av två söta tjejer
från ett Göteborgslag.
Böckerna i "Bästa klubben"-serien är fristående berättelser om spelarna i de två lagen. De tidigare böckerna i
serien är Bortdribblad, Tufft spel, Stolpe in och Toppa laget. Boken ingår Mer-att-läsa-serien.
Om de tidigare böckerna i serien: "Rekommenderas starkt." Blekinge Läns Tidning

Kjøp rideklær, heste- og hundeutstyr på nett eller i butikk! Hööks Hestesport er Skandinavias ledende foretak
innen hestesportsutstyr og har et bredt sortiment. Swix Sport AS ble grunnlagt i 1946 og er en av
skiindustriens sterkeste merkevarer.
Se hele sesongens kolleksjon fra Swix her.
Electrolux kjøleskap ERF4114AOW (185.4 cm) - Frittstående kjøleskap fra Electrolux med høy kapasitet og
en rekke moderne funksjoner.
Energiklasse A++. Det har vært litt stille på bakefronten her i huset, men det ser ut til å ta seg opp, så kanskje
det blir flere bakesøndaginnlegg også etterhvert. Terminliste for alle norske og viktige utenlandske turrenn.
Rennsider som blant annet viser løypekart, resultatarkiv og bilder. Aktuelt: Regjeringen foreslår omfattende
endringer av barnevernloven Cause på Facebook Gruppen til Familiens Selvstendige Rettpå Facebook Ole
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