
Drømme og driblinger. Den nye træner
Hent bøger PDF

Birgitte Bregnedal
Drømme og driblinger. Den nye træner Birgitte Bregnedal Hent PDF Simon elsker fodbold, han spiller i forsvaret, er anfører og fast mand hos Kystby. En dag
skal holdet have ny træner. Han hedder Alex og er ret sej til fodbold. Hele holdet glæder sig til at møde ham, men den første træning går helt galt for Simon.
Hvad er Simon, hvis han ikke er med på holdet? Drømme & driblinger er en ny fodboldserie om drengene fra Kystby. En serie om at have det sjovt (det meste
af tiden), mens man bliver bedre til fodbold. Alle har deres plads på banen, ingen kan klare kampen alene. Hvert bind er en selvstændig historie om holdet fra

Kystby. Der er ny hovedperson i hvert bind, så serien kommer rundt på hele banen. Næste bind i serien hedder Pinlige fædre. http://gyldendal-
uddannelse.dk/grundskolen/skolebiblioteket/isbn13-9788702167535/droemme-og-driblinger-pinlige-faedre-nr-2
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