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Fodboldbrødre - har talent, Rød Læseklub Andreas Scheller Hent PDF Dette er en flergangsbog, der kan
bruges som et supplement til danskundervisningen af elever fra 8 år. "Johan, du skal til prøve-træning i FC

Barcelona,"siger far. "What! Er det for sjov?"Johan står bare og glor på far. Pep går helt i stå. Han kan mærke
et sug i maven, men ikke på den gode måde. Fodboldbrødre har talent handler om brødrene Pep og Johan. De
spiller fodbold sammen på Astrups U15-hold. Men en dag bliver Johan opdaget af en talentspejder fra FC
Barcelona. Pep ville ønske, det var ham. Hvis Johan skal bo i Barcelona, hvem skal Pep så spille med i

Astrup? Og hvad med ham selv? Har han talent nok til at spille i udlandet en dag? Fodboldbrødre slår kontra
og Fodboldbrødre har talent er de to første bøger i serien Rød Læseklub. Rød Læseklub henvender sig til

frilæsningsinteresserede elever fra 8 år. Lix. 11
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