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Johan, Nikolaj, Emil og de andre i FC Mezzi spiller nu i den bedste række. Tempoet er hurtigere, tacklingerne
grovere, og de kan godt mærke, at det er hårdere at spille kampe. Oven i det er Nikolaj og Zlatan blevet
uvenner, og hvis man ikke spiller som et hold, går det jo slet ikke. Kan Johan som anfører gøre noget ved

det? Og hvad med Ursula og Zlatan, er de ved at blive kærester?

FC Mezzi er Daniels Zimakoffs populære fodboldserie for de 8-12-årige. Serien handler om de tre venner,
Johan, Nikolaj og Emil og deres glæder og problemer med trænere, kammerater og modstandere. De er med

til at starte et nyt hold, FC Mezzi, som er et mix-hold, det vil sige, der er også piger på holdet.

Illustreret af Jan Solheim.
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