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“I Ronaldos fodspor handler om Bien, som har tabt en fodboldkamp. Selvom Bien scorede to mål, er han
ærgerlig og ked af det. Han hader at tabe, og han er irriteret over at have lavet fejl under kampen. Bien har en
uimodståelige vilje, og efter aftensmaden løber han ned på fodboldbanerne og træner med sig selv for at blive
bedre til næste kamp. Biens talent og fightervilje kan bringe ham vidt, hvis han kan forvalte sit unikke talent.
Bien har problemer med at styre sit temperament, og det kan virke som en hindring i at opnå hans største
drøm: Han vil være verdens bedste fodboldspiller. Talentspejdere får øje på Biens fodboldtalent, og han
kommer til en berømt storklub.
En dag opdager lægerne, at Bien har en hjertefejl.
Måske er fodbold slut for Bien? LIX: 26. Sværhedsgrad: Let. Læs selv fra 10 år.
Som ventet modtog portugisiske Cristiano Ronaldo torsdag prisen som årets fodboldspiller i engelsk fodbold.
I Ronaldos fodspor Vitello tigger en masse slik Den utrolige historie om den kæmpestore pære FC
Fodboldvenner 4 - Kampstart FC Mezzi 10: Knopperne først 'I Neymars fodspor' er tredje bog i serien om de
største fodboldtalenters vej mod verdensberømmelse. Bogen om Ronaldos opvækst og udvikling fra stædig

og hårdt trænende dreng på Madeira til en moden og målrettet vindertype, der helt alene kan føre sine hold til
sejr Køb I Ronaldos fodspor. Lydbogs ISBN er 9788711454367, køb den her Den angolanske fullback
besluttede at følge i Ronaldos fodspor og fik sig også en spøjs frisure til VM i 2006. fragt; I Ronaldos
fodspor. I Ronaldos fodspor: Drengen med viljen i hjertet (De største fodboldtalenters) (Audible Audio
Edition): Dan Toft, Winni Ellegaard Nielsen, Lindhardt og … Læs om I ronaldos fodspor i kategorien
Lydbøger med ISBN nr. I samme serie: 'I Ronaldos fodspor. Selvom Bien scorede to må. 106,- blandt 6
butikker Hver måned hjælper vi over 1,7 mio. 9788711454367 fra forlaget Lindhardt og Ringhof. Køb 'I
Ronaldos fodspor' bog nu. I Neymars fodspor handler om den brasilianske gadespiller Junior. Bogens
statistiksider giver overblik over Messis og Ronaldos. Stream or download audiobooks to your computer,
iPhone or Android. Her kan man finde grupper om alt muligt, deltage i konkurrencer og snart låne bøger,
film, spil og musik. I Ronaldos fodspor handler om Bien, som har tabt en fodboldkamp. Læs mere. Selvom
Bien scorede to mål, er han ærgerlig og ked af det.

