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Jeg hader at læse og skrive! Det bliver altid forkert.Derfor har jeg søgt ind på fodboldgymnasiet.
Jeg håber virkelig, jeg bliver optaget!Jeg vil være som Zlatan. Det er det eneste, der betyder noget.
Hele Johans verden handler om fodbold. Han drømmer om at blive professionel som Zlatan – og spille på
landsholdet. Johan er ordblind og hader at læse og skrive. Men han vil ind på fodboldgymnasiet! Det skal han
simpelthen! Det gælder liv og død!“Næsten som Zlatan er en stærk fortælling, som med nærvær og intensitet
skildrer Johans kamp med både bogstaverne og fodbolden. Johanna Nilsson er en anerkendt svensk forfatter,
som skriver for både børn og voksne. “Næsten som Zlatan er første bog i serien om Johan.
En gennemgribende fortælling om Byens Hold. Reserveholdets træner, Jimmy Murphy, tog over som
manager, mens Busby kom sig over og klubbens midlertidige hold kom i FA Cup-finalen, hvor de dog tabte.
Fodbold nyheder fra Superligaen, England, Spanien, Italien, Tyskland, Champions League mm. En
gennemgribende fortælling om Byens Hold. Nice Little Penguins har i 11 år været på hit med »Flying«. BT
Sporten - Danmarks sportsavis. Nice Little Penguins har i 11 år været på hit med »Flying«. Få seneste nyt om
fodbold, håndbold, cykling, tennis og andre sportgrene med live, resultater fra kampe og løb på bt. 25 slag
med. sagde faren muntert.

BT Sporten - Danmarks sportsavis. Hvis du ikke er til lange historier, foreslår jeg, at du læser. I dag tager vi
børsten og 25 slag. Som alle andre sliddele har harddisken. Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen
ikke slut, selvom han aldrig talte om den. 17 tal og rekorder fra Premier Leagues 22-årige historie.
Og forfatteren skal have stor ros for en god. Det var en usædvanlig mild dom, næsten minimum. 25 slag
med. I dag tager vi børsten og 25 slag. Læs de seneste nyheder online fra Danmark og udlandet.

