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FC Mezzi begint aan een nieuw seizoen en ze moeten leren hoe je negen tegen negen speelt. Het is nieuw met
een grotere veld- en buitenspelregels. Ze hebben zelfs een eigen clubhuis en het wordt ingewijd met een

slaapfeestje en enge films. Jake houdt de hand van Ursula in de duisternis vast. Wordt zij zijn eerste vriendin?
Dan hoort hij dat de meisjes eraan denken om het team te verlaten om te tennissen. Plotseling gedraagt Jake

zich als een echte aanvoerder.

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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buitenspelregels. Ze hebben zelfs een eigen clubhuis en het wordt
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