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Ingen rädsla Niklas Krog boken PDF straffkast. Laget ligger under och matchen är nästan slut. Turk, 15 år,
måste sätta skotten för att de ska vinna. Men han förstår inte hur det ska gå till. Publiken vrålar, alla i hallen
tittar på honom och han vill bara därifrån. På läktaren sitter snygga Becka från tjejlaget, men han tänker

också på en annan tjej. En tjej han inte har pratat med. Bara blängt på. En turkisk tjej som heter Ayla och som
spelar en basket han själv önskar att han kunde behärska. Men det finns mycket i livet han inte behärskar.

Adrenalinstinna, nervpirrande basketmatcher, men också den första trevande kärleken och två världar som
kanske bara kan mötas på planen i en sliten idrottshall i Niklas Krogs första samtidsskildring för ungdomar.

Niklas Krog är själv basketspelare och var med och tog SM-guld 1986 med Alviks herrlag. På nittiotalet lade
han basketdojjorna på hyllan. Här använder han sina egna erfarenheter när han skriver sin första

samtidsskildring för ungdomar. Det har resulterat i superspännande matchskildringar, sköna karaktärer och ett
oväntat slut. En sport-unisex-bok med lika mycket match som kärlekstrubbel.
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