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Fodboldhelten Bent Faurby Hent PDF Thomas er langt den bedste spiller på juniorholdet i Lunderskov. Efter
en stor turnering, hvor holdet klarer sig over al forventning, får han tilbud om at komme på Koldings hold,
der spiller i junior DM. Også i den nye klub får Thomas succes. Han bliver holdets topscorer, og en dag

dukker der en talentspejder op og tilbyder ham en lærlingekontrakt i en belgisk klub.

Thomas har som så mange andre drenge drømt om en karriere som professionel fodboldspiller, men nu melder
der sig en række spørgsmål.

Skal han gå ud af skolen midt i 10. klasse for at prøve den usikre levevej som fodboldspiller?

Vil holdkammeraterne i KIF ikke føle, at han svigter dem?

Vil hans forældre i det hele taget give ham lov?

Og hvad siger Lotte, som han er kommet sammen med et stykke tid?

Der bliver meget at tænke over, inden han træffer sin beslutning.

– Bogen er spændende læsning, primært for fodboldinteresserede drenge. – Birte Gaden, Aarhuus
Stiftstidende
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