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"Pinlige fædre, Drømme & driblinger" handler om Kasper, som er målmand på holdet i Kystby.
Hans far tager altid med til holdets kampe, og det er Kasper normalt glad for. Men en dag, går det galt for
faren, som råber af både træneren og Kaspers holdkammerater. Det er så pinligt, at Kasper ikke vil stå på mål
mere. Men kan holdet klare sig uden Kasper? Og tør han sige noget til sin far? 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. Lix: 16
Hvert bind er en selvstændig historie om. I dag udkommer Pinlige fædre, der er bind 2 i serien Drømme og
driblinger om fodbolddrengene fra Kystby. 2, Drømme og driblinger.
Den udkommer på Gyldendal i sensommeren 2015, det vil sige august eller september. Aluguer de Carro ao
Melhor Preço. 2Pinlige fædre, Drømme & driblinger handler om Kasper, som er målmand på holdet i Kystby.
2 i en helt ny fodboldserie for drenge, der elsker at læse om fodbold. Bregnedal, Birgitte: Drømme &
Driblinger.
Pinlige fædre. : 44 86 77 11. Drømme & driblinger - pinlige fædre (Forfatter: Birgitte Bregnedal, Forlag:

Gyldendal, Format: Indbundet, Type: Bog, ISBN: 9788702167535) Næste bind i serien hedder Pinlige fædre.
Den nye træner. Det vil Kasper ikke finde.
Nr. Fire glade bold-hjerter bliver det til bind. Den udkommer på Gyldendal i sensommeren 2015, det vil
sige august eller september.
Drømme & driblinger - pinlige fædre. Reserve Online e Poupe Dinheiro. Conheça o nível de risco de todas
as empresas em Portugal Drømme og driblinger er en fodboldserie skrevet om drengene fra Kystby og er en
serie om at have det sjovt (det meste af tiden),. 3, Drømme og dribl.

