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FC Mezzi 4 - Spotkanie z Messim Daniel Zimakoff Hent PDF Zawodnicy FC Mezzi w przerwie jesiennej jadą
na wycieczkę do Barcelony. Będą mieszkali w szkole z basenem, zagrają w turnieju przeciwko hiszpańskim
drużynom i odwiedzą Camp Nou. Nie mogą się już doczekać a w dodatku w drodze na Camp Nou spełnia się
ich największe marzenie: spotykają samego Messiego. Pozostaje tylko jedno pytanie: czy uda im się wygrać

puchar?

FC Mezzi to seria książek opowiadająca o Janku i jego przyjaciołach. Chłopaki są kibicami FC Barcelony,
uwielbiają grać w piłkę, i należą do mieszanego klubu FC Mezzi. Śledź ich perypetie, podczas rozgrywanych

meczów, wyjazdu klubowego, sprzeczek z przeciwnikami czy gdy stają przed największym piłkarskim
wyzwaniem - wyjazdem na Mistrzostwa Danii. W piłce nożnej nie chodzi w końcu o walkę na śmierć i życie

- to sprawa o wiele ważniejsza!

Daniel Zimakoff urodził się 20. grudnia 1956 roku w Kopenhadze. Urodził się jako ósme dziecko z
dziesięciorga rodzeństwa. Swoją karierę pisarską rozpoczął w wieku trzydziestu lat. Jest autorem książek dla

dzieci, młodzieży i dorosłych, za które otrzymał sześć nagród, między innymi Nagrodę Duńskiego
Ministerstwa Kultury za powieść "Śmiertelnie chory przyjaciel". Prywatnie jest mężem Idy-Marie Rendtorff,
która również jest pisarką i współautorką powieści "Awaria zasilania – Sofia i Tobias". Zimakoff ma czterech

synów: Petera, Malthe, Markusa i Villadsa.

 

Zawodnicy FC Mezzi w przerwie jesiennej jadą na wycieczkę do
Barcelony. Będą mieszkali w szkole z basenem, zagrają w turnieju
przeciwko hiszpańskim drużynom i odwiedzą Camp Nou. Nie mogą
się już doczekać a w dodatku w drodze na Camp Nou spełnia się ich
największe marzenie: spotykają samego Messiego. Pozostaje tylko

jedno pytanie: czy uda im się wygrać puchar?

FC Mezzi to seria książek opowiadająca o Janku i jego przyjaciołach.
Chłopaki są kibicami FC Barcelony, uwielbiają grać w piłkę, i należą

do mieszanego klubu FC Mezzi. Śledź ich perypetie, podczas
rozgrywanych meczów, wyjazdu klubowego, sprzeczek z
przeciwnikami czy gdy stają przed największym piłkarskim

wyzwaniem - wyjazdem na Mistrzostwa Danii. W piłce nożnej nie
chodzi w końcu o walkę na śmierć i życie - to sprawa o wiele

ważniejsza!

Daniel Zimakoff urodził się 20. grudnia 1956 roku w Kopenhadze.
Urodził się jako ósme dziecko z dziesięciorga rodzeństwa. Swoją
karierę pisarską rozpoczął w wieku trzydziestu lat. Jest autorem
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, za które otrzymał sześć

nagród, między innymi Nagrodę Duńskiego Ministerstwa Kultury za
powieść "Śmiertelnie chory przyjaciel". Prywatnie jest mężem Idy-
Marie Rendtorff, która również jest pisarką i współautorką powieści
"Awaria zasilania – Sofia i Tobias". Zimakoff ma czterech synów:



Petera, Malthe, Markusa i Villadsa.
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