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FC Mezzi spiller om Mini-DM mot de beste lagene i Danmark. De henger mye med spillere fra andre lag,
men Johan føler seg litt utenfor. Han prøver å fokusere på det sportslige, for det er nemlig en talentspeider til
stede. Tenk hvis noen fra FC Mezzi ble speidet til en større klubb... Men så skjer det noe som krever en
ambulanse på bana. Kan FC Mezzi likevel komme videre fra puljen sin og kanskje komme til finalen?

FC Mezzi er Daniel Zimakoffs populære fotballserie for 8–12-åringer. Serien handler om de tre vennene
Johan, Nikolaj og Emil og deres gleder og problemer med trenere, kamerater og motstandere. De er med på å

starte et nytt lag, FC Mezzi, som er et blandalag, altså et lag med både gutter og jenter.

Illustrert av Jan Solheim.

Daniel Zimakoff har skrevet en lang rekke bøker for barn og er svært populær på bibliotekene. I serien
Carlsens stripete er tidligere utkommet: Djævlebakken og Det tårnhøje helvede.
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