Vinnare

Erik och Axel är bästa vänner och tycker om
fotboll. De är ganska bra också. De båda bor i
Finland i Esse. De spelar i ett fotbollslag som
heter Esse Ik eller EIK. Erik har brunt hår och är
målvakt. Axel har lite ljusare brunt hår och är
oftast mittfältare men han vill bli anfallare. Axel
gör oftast målen för han skjuter så bra. Erik
räddar laget många gånger för han räddar
skotten. I dag ska de spela en match mot Jaro
blå. De heter Jaro blå för Jaro har många lag. Nu
är matchen i gång. Axel har bollen och skjuter ett
lång skott i måååål.
Jaaaaaaaaaaaa säger Erik.
Nu står det 1-0 till EIK. Nu har Jaro bollen och
skjuter i ribban.
Det är en spännande match men EIK leder 1-0
och det är åtta minuter kvar. Jaro får bollen och
dribblar, kommer in i straﬀområdet och blir
tacklade. Det är straﬀ. Nicklas får rött kort.
Nicklas är med i EIK. En Jaro spelare skjuter i mål.
Nu står det 1-1. Nu är det förlängning. Det
händer inte så mycket i förlängningen. Nu är det
straﬀar. Axel skjuter i mål. En från Jaro skjuter i
mål.

Nu har nästan alla skjutit. Det är bara en kvar.
Alla i EIK har träﬀat. Nu är det Jaros sista straﬀ
och Erik räddar. EIK vinner och det här var första
matchen i gruppspelet till junior Champions
league. Nu ska de byta om och gå och simma.
De är och simma nu.
- Aj nån bet mig i tån, säger Axel.
- Jag ska kollar, säger Erik. Det är en gädda.
- Aj nån bet mej igen, säger Axel.
- Det var jag, säger Erik.
- Nu ska vi hem, säger Axel.
Axel ska sova vid Eriks i dag. I övermorgon så ska
de till Italien för de ska möta Inter i kvartsﬁnal.
Nu ska de sova. I dag ska de inte göra så mycket.
De ska bara spela fotboll hela dan. Nu är det en
ny dag. Idag åker de till Italien. Nu har de packat
färdigt och nu ska de åka till ﬂygplatsen. Nu är
de vid ﬂygplatsen. Hela EIK är där och nu ska de
ﬂyga. Nu är de vid Italien och de ska spela
kvartsﬁnal. Nu börjar matchen. Axel passar den
till Jesper och Jesper passar den till Oskar som
skjuter i måååååååååååål. 1-0 till EIK. Inter
kommer fri och skjuter men Erik tar den lätt. Erik
kastar den till Axel som skjuter men missar. Inter
kommer, skjuter och missar mål. De blir arga.

Backspark Erik lägger en lång spark som går till
Axel som skjuter i mååååål. 2-0, matchen är slut
EIK vinner.
- Vi är i semiﬁnal, säger Axel.
- Vi är mot Arsenal i semiﬁnal. Det blir en svår
match, säger Erik. I dag
är vi mot Arsenal. Nu är vår bästa back, Niklas,
tillbaka.
Nu börjar matchen. Axel passar till Nicklas.
Nicklas passar den till Jesper och Jesper skjuter i
mål , men det är oﬀside. Nu är det tio minuter
kvar och det står 0-0. Arsenal får bollen och
skjuter i måååååååål. 1-0 till Arsenal. Nu är det
bara tillägstid kvar. EIK får anfall ock Axel skjuter
i mååååååååååål. 1-1. EIK får bollen igen och
Axel skjuter i måååååååååååål. 1-2 till EIK. EIK
vinner med 1-2. Finalen är på torsdag och den är
i Spanien. Vi är i England. I dag är det måndag. I
morgon ska vi ﬂyga till Spanien. Vi möter
Barcelona i ﬁnal. Nu är det bara en dag till
ﬁnalen. I dag ska vi träna. Nu är det match. Axel
passar till Nicklas. Nicklas passar till Jesper som
skjuter i mååååååååål. Det slutar 1-0 till EIK och
de vinner ﬁnalen.

Slut

