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lirar han så fort han får chansen och självklart spelar de båda i klasslaget. Men inte så länge till.
Akademilagen tar bara ut de bästa spelarna. Alex har länge drömt om att få spela i ett, men han har inte vågat
tro att drömmen kan gå i uppfyllelse. Men så möter Alex och hans lagkamrater ett av de bästa akademilagen i
stan. Alla blir så klart nervösa. Till och med tränaren. Nu gäller det att visa vad de går för, och Alex ger allt!
Men Alex ställs inför ett svårt val när han får chansen att provspela för akademin. Stanna med sina kompisar i

klasslaget, eller följa sin dröm?
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