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Tröja nummer 10 Hans Erik Engqvist boken PDF Bråberga IF, pojkar 15-16, ska spela i Nordic Cup! Under
en vecka vartannat år spelas Nordic Cup där ett lag från varje nordiskt land får delta. Efter många hårda

kvalmatcher har Bråberga kvalificerat sig och ska representera Sverige. Slatten, Uffen, Johan Döparen, Gurka
o Lök och alla de andra killarna i laget har aldrig tidigare varit med om något så stort i fotbollssammanhang.
För Larserik är det något alldeles särskilt stort. Han ska spela med nummer 10 på ryggen och har en dröm om
att göra mål på droppande boll när Linda ser på. Det var hans pappa som lärde honom att skjuta på droppande
boll. Hans pappa som dog redan när Larserik var liten. Ända sedan dess finns en rädsla i Larserik. Att någon
som betyder mycket för honom ska försvinna. Att Linda ska göra slut. Att laget om några år kommer att

splittras."Tröja nummer 10" är en rafflande fotbollsbok där spänningen i matcherna är fullständigt
utmattande. Samtidigt skildrar Hans Erik Engkvist en ung killes tankar och funderingar efter att ha upplevt en
så svår sak som att mista sin pappa.Hans Erik Engqvist är en av våra mest populära ungdomsboksförfattare.

Under många år har han dessutom varit en uppskattad ambassadör för sina böcker ute i skolor och på
bibliotek. En genomgående stark realistisk ton utmärker de flesta av hans berättelser. Och ett omisskännligt

engagemang för huvudpersonerna är tveklöst Hans Eriks adelsmärke som författare.

 

Bråberga IF, pojkar 15-16, ska spela i Nordic Cup! Under en vecka
vartannat år spelas Nordic Cup där ett lag från varje nordiskt land får
delta. Efter många hårda kvalmatcher har Bråberga kvalificerat sig
och ska representera Sverige. Slatten, Uffen, Johan Döparen, Gurka
o Lök och alla de andra killarna i laget har aldrig tidigare varit med
om något så stort i fotbollssammanhang. För Larserik är det något
alldeles särskilt stort. Han ska spela med nummer 10 på ryggen och
har en dröm om att göra mål på droppande boll när Linda ser på. Det
var hans pappa som lärde honom att skjuta på droppande boll. Hans
pappa som dog redan när Larserik var liten. Ända sedan dess finns en

rädsla i Larserik. Att någon som betyder mycket för honom ska
försvinna. Att Linda ska göra slut. Att laget om några år kommer att

splittras."Tröja nummer 10" är en rafflande fotbollsbok där
spänningen i matcherna är fullständigt utmattande. Samtidigt skildrar



Hans Erik Engkvist en ung killes tankar och funderingar efter att ha
upplevt en så svår sak som att mista sin pappa.Hans Erik Engqvist är
en av våra mest populära ungdomsboksförfattare. Under många år
har han dessutom varit en uppskattad ambassadör för sina böcker ute

i skolor och på bibliotek. En genomgående stark realistisk ton
utmärker de flesta av hans berättelser. Och ett omisskännligt

engagemang för huvudpersonerna är tveklöst Hans Eriks adelsmärke
som författare.
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