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Αν θες να μάθεις

τι συνέβη  

με τις παλιές μας 

φανέλες, 

μπορείς να 

διαβάσεις 

το πρώτο μου 

βιβλίο.

Την Πέμπτη που 
ήταν όλα υπό έλεγχο. 
Σχεδόν δηλαδή... 

Σήμερα πήραμε 

τις καινούριες μας 

φανέλες. 

Οι παλιές μας φανέλες πλύθηκαν 

στο πλυντήριο της μαμάς και στένεψαν.

Έτσι, από μόνες τους. 
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Ο προπονητής μας ο Τόρστεν δυσκολεύεται 

να συνηθίσει τις καινούριες μας φανέλες. 

Γι’ αυτόν, οι παλιές μας 

ήταν πολύ γούρικες. 

Ο Τόρστεν, βλέπετε, είναι προληπτικός.

Αλλά θα τα καταφέρει μια χαρά.

Νομίζω.

Τυχερό γουρουνάκι
Μενταγιόν

Τετράφυλλο τριφύλλι 

Λαγοπόδαρο

Πέταλο
Τυχερά 
παπούτσια
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Οι καινούριες φανέλες είναι 

πολύ καλύτερες από τις παλιές. 

Αυτό το παραδέχτηκε ακόμα και ο Τόρστεν. 

Κι εδώ είμαι εγώ. Φοράω την καινούρια,  

φανέλα:

Άντον Χερτς, ο καλύτερος παίχτης των Αετών 

του Άλενμπεργκ και σύντομα παγκόσμιος πρωταθλητής.
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Αγόρασα και καινούριο ημερολόγιο. 

Εδώ θα συνεχίσω να γράφω όλα αυτά 

τα φοβερά γεγονότα που θα ζήσω ώσπου 

να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Σήμερα στην προπόνηση, ο Γιαν, η Έμα κι εγώ 

τα δώσαμε όλα (όπως πάντα).

Είμαστε οι καλύτεροι παίχτες της ομάδας. 

Ο Τόρστεν μπορεί να βασιστεί σ’ εμάς. 

Ο Γιαν ψαρεύει κάθε μπαλιά που πάει 

προς τα δίχτυα του.



 

Ποπό, ρε φίλε! Σε λίγες μέρες ο Άντον θα παίξει 

το πρώτο του επαγγελματικό ματς (σχεδόν δηλαδή…). 

Η ομάδα του, οι Αετοί του Άλενμπεργκ, θα αναμετρηθεί  

με κάτι ψωροπερήφανους στην κατηγορία Κ-12,  

που κάνουν τον καμπόσο και είναι σίγουροι για τη νίκη. 

Όμως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Άντον,  

ο Γιαν και η Έμα θα τους κάνουν να κρεμάσουν  

τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια για πάντα!  

ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ…

Από 7 ετών


