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Satsa allt Jesper Tillberg boken PDF Femtonåriga Toma har utvecklats mycket sedan han började som

hjälptränare i Älvsjö AIK och får därför en kalldusch när han förlorar sitt uppdrag. Plötsligt är han återigen
bortvald, petad, och tillbringar den mesta tiden framför FIFA hemma i lägenheten. Men så får han en idé -
Marcello, hans gamla tränarkollega, är nu huvudtränare för Uppsalaklubben Sirius och resultaten går inte
italienarens väg. Toma gissar att tränaren kan behöva lite hjälp och börjar därför komma med anonyma tips.

Kanske kan det leda till något mycket större än vad han någonsin kunnat drömma om ...

Satsa allt är den tredje boken om Toma, som går från att vara en misslyckad yttermittfältare till att bli en
seriös fotbollstränare. Det är också en bok om vänskap, kärlek och att hitta sin plats - både på planen och i

livet.
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