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Φτου, ρε φίλε! Αυτή τη φορά είναι πολύ σοβαρά  

τα πράγματα: Εμείς οι Αετοί πρέπει οπωσδήποτε  

να νικήσουμε! Ο Τόρστεν, ο προπονητής μας, πιστεύει  

ότι η γούρικη μπάλα του θα μας φέρει τύχη.

Από 7 ετών

ΕΓΩ, που είμαι ο καλύτερος παίκτης των Αετών,  

πρέπει να έχω τον νου μου στην μπάλα. Λογικό!

Όμως τελικά φαίνεται ότι τη χάσαμε τελείως  

την μπάλα, και γι’ αυτό δε φταίω ΚΑΘΟΛΟΥ εγώ. 

Σχεδόν καθόλου δηλαδή…

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! Πρέπει να καταστρώσω ένα σχέδιο!
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Προπόνηση!

Γιαν

Ξε-Γιαν

Την Τρίτη που πήρε φωτιά 
το γρασίδι. Σχεδόν δηλαδή...

Ποπό, ρε φίλε! 
Σήμερα πάλι άργησε 

να έρθει στην προπόνηση ο Γιαν.

Ο Γιαν είναι ο καλύτερός μου φίλος, 

αλλά μερικές φορές 

είναι κανονικός υπναράς! 

Στα γενέθλιά του λέω να του χαρίσω 

ένα ξυπνητήρι. 

Έτσι δε θα χάνει καμία 

προπόνηση. 



Η λέξη «fair play» είναι αγγλική και σημαίνει να υπακούς στους κανόνες και να σέβεσαι τους αντιπάλους. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να βρίζεις κάποιον «ρε παλιο@#$%»!!Έτσι δεν είναι;

Θυμωμένος

Είμαι κaι ο πρώτος!

Ο Τόρστεν, ο προπονητής μας, 

του έβαλε τις φωνές. 

Του μίλησε για το fair play. 

Που πάει να πει να έρχεσαι 

στην ώρα σου στην προπόνηση 

και στον αγώνα. Εγώ πάντως 

είμαι πάντα στην ώρα μου. 

Σχεδόν δηλαδή... 

Αυτός εδώ είμαι εγώ: 

ο Άντον Χερτς.
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Το Μουντιάλ γίνεται 

κάθε τέσσερα χρόνια. 

Δυστυχώς, κάθε φορά 

σε διαφορετική χώρα. 

Ποπό, ρε φίλε! 

Για μένα, καλύτερα να 

γινόταν δυο φορές τη 

βδομάδα εδώ στην πόλη 

μας, στο Άλενμπεργκ!

Σούπερ

Διάβασέ το! 

Κι αυτός εδώ πάλι 

εγώ είμαι, μετά 

από δέκα χρόνια:

Γι’ αυτό γράφω αυτό 

το ημερολόγιο:

Για να μάθουν όλοι ότι μετά 

τη νίκη μας στο Μουντιάλ 

ψηφίστηκα ο καλύτερος 

παίκτης του κόσμου.
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Αετός

Του Τόρστεν δεν του αρέσει καθόλου 

να βλέπει τους γονείς των Αετών 

να μας λένε τι να κάνουμε 

στην προπόνηση. 

Τελικά οι γονείς έχουν πολύ τρελές ιδέες! 

Γι’ αυτό σήμερα φάγανε κίτρινη κάρτα 

από τον Τόρστεν. 

Επίσης τους απαγόρεψε 

να τραγουδήσουν το Σάββατο 

που παίζουμε με τους Ταύρους.
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Αετοί, ομαδάρα, προχωρήστε,τους Ταύρους νικήστε, Ταύροι φουκαράδες, το γρασίδι κατουρήστε!

Στο τελευταίο ματς οι οπαδοί μας 

υποδέχτηκαν τους οπαδούς των Ταύρων 

με το τραγούδι «Ομαδάρα, ομαδάρα», 

αλλά με άλλους στίχους:

χωρίς Τσσσς!
ταύρος
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Οι Ταύροι θύμωσαν τόσο πολύ, 

που από τα νεύρα τους μας έριξαν 

τέσσερα γκολάκια στο πρώτο ημίχρονο. 

Στο τέλος χάσαμε 0-7. 

Μεγάλη νίλα!

Γι’ αυτό η προπόνηση αυτή τη βδομάδα 

είναι τόσο τρομερά σημαντική. 

Τούτη τη φορά πρέπει να νικήσουμε! 

Σήμερα στην προπόνηση  

τα δώσαμε όλα. 

Για ζέσταμα παίξαμε  

το σύστημα «φωτιά,  

νερό, αέρας».

Κλατς

Γκού
χου 

γκού
χου

Πολύ 
σημαντικό

νοκ άουτ

10 λεπτά 
αργότερα
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