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Jake, Nick, Peter en de rest van FC Mezzi's spelers doen het goed tijdens het toernooi. Kunnen ze winnen en
doorgaan naar de beste competitie? Het is nog nooit eerder gebeurd met een gemengd team. Hun

tegenstanders zijn echt goed en een paar spelers van FC Mezzi raken zelfs geblesseerd. Het is moeilijk om
nieuwe spelers te vinden in zo'n korte tijd, maar opeens gebeurt het onmogelijke en een jongen is net

verhuisd naar de stad. Hij heeft een beroemde naam: Zlatan. Maar kan hij voetballen? En wil hij dat zelfs?

Daniel Zimakoff is geboren in 1956 en hij is een opgeleide bibliothecaris. Sinds zijn debuut in 1980 heeft hij
een lange reeks kinderboeken geschreven. Hij heeft zelfs de Kinderboekenprijs ontvangen van het ministerie

van cultuur.
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