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FC Mezzi mangler spillere, og kanskje de må trekke laget, slik som Gærdehavn har gjort. Men så dukker
Alex og Felix opp på trening! Det kunne løse problmet, men Johan kommer litt sent inn i en takling, og Alex
blir sur. Ursula er kald, Bella mystisk, og vennene svikter også, synes Johan. Holder alt på å gå i oppløsning?

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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