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Ajax's U15-hold.

5000 tilskuere sidder klar på stadion.

Pep har aldrig spillet foran så mange.

Det er nu, Pep skal vise alt, hvad han kan.

Pep og Johan er brødre og spiller på Astrupts U15-hold. Der er pause i ligaen. Men Astrup skal spille en
træningskamp mod Ajax i Amsterdam. Det er Peps store drøm en dag at spille for Ajax, så han træner hårdt

for at være klar. Men prøver han for hårdt?

Pep og Johan er brødre og spiller sammen på Astrups U15-hold. I serien følger man de to brødre i medgang
og modgangen på grønsværen – både hjemme på Astrups baner, men også ude i den store verden.

Den danske forfatter Andreas Munk Scheller har skrevet et udvalg af både fag- og skønlitterære børnebøger.
Fælles for mange af Schellers udgivelser er emnet sport, og han har blandt andet skrevet den skønlitterære

serie om fodboldbrødrene Pep og Johan og bogen "Nadia Nadim" (2016) om den danske
fodboldslandsholdspiller.
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Pep og Johan er brødre og spiller på Astrupts U15-hold. Der er pause
i ligaen. Men Astrup skal spille en træningskamp mod Ajax i

Amsterdam. Det er Peps store drøm en dag at spille for Ajax, så han
træner hårdt for at være klar. Men prøver han for hårdt?

Pep og Johan er brødre og spiller sammen på Astrups U15-hold. I
serien følger man de to brødre i medgang og modgangen på

grønsværen – både hjemme på Astrups baner, men også ude i den
store verden.

Den danske forfatter Andreas Munk Scheller har skrevet et udvalg af
både fag- og skønlitterære børnebøger. Fælles for mange af Schellers



udgivelser er emnet sport, og han har blandt andet skrevet den
skønlitterære serie om fodboldbrødrene Pep og Johan og bogen
"Nadia Nadim" (2016) om den danske fodboldslandsholdspiller.
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