
Luigi Garlando: Gól 

 Nagyon szeretem a focit. Kíváncsi voltam, hogy egy könyv, ami róla szól, lehet-e 

olyan izgalmas. Igen, lehet! 

 Gaston Champignon a Kék Akadémia egykori ígéretes játékosa volt. Nagyon szeretett 

enni, ezért minden meccs után 2 kg-mal nehezebb lett. Az edzőt már zavarta, hogy egyre 

súlyosabb Gaston, így azt mondta neki, hogy amikor a társai 50 fekvőtámaszt nyomnak le, 

akkor neki 100-at kell. Minden feladatból kétszer annyit kellett csinálnia. Edzések után 

fogyott, hétvégén pedig visszahízta azt. 

  Elege lett ebből, abbahagyta a futballt és nyitott egy éttermet, aminek Virágok a 

fazékban lett a neve. Minden ételnek valamilyen virág volt az alapanyaga. A franciák nagyon 

szerették, sokan jártak oda. Itt ismerkedett meg egy olasz tánctanárnővel, akit feleségül is vett. 

Sofiával Milánóba költöztek, ahol újra nyitott egy Virágok a fazékban elnevezésű vendéglőt. 

 Egy nap felfigyelt egy fiúra, aki egy naranccsal dekázott. Megtetszett Tommi játéka, 

ezért elment az egyik meccsére. A Vörös Ördögök ellen játszottak, de a srác csak csere volt. 

Viszont a végén becserélték, és öt perc alatt rúgott két gólt. Igaz, kikaptak, de Champignon 

megkérdezte Tommitól, hogy alapítana-e egy csapatot. A fiú beleegyezett. Először Cérnát és 

Dantét szervezték be, akik az osztálytársai voltak. Két ikerlányt Sofia ajánlott a csapatba. 

Majd egy ablakmosó fiút beszéltek rá. A következő tagot egy brazil tornán találták meg. Már 

csak egy csere hiányzott.  

 Minden edzésen egy gyerek figyelte őket kosárlabdával a kezében. Kiderült róla, hogy 

a családjában mindenki kosarazik, még ő is, de a focit jobban szereti. Vele lett teljes a csapat, 

amit Hagymácskának neveztek el. Kiálltak egy meccsre a Kék Akadémia ellen. Fogadtak, ha 

Tommi csapata három gólt rúg, akkor az ellenfél egy napig mosogat az étteremben. Izgalmas 

összecsapás volt, 4:6-ra kikaptak, de a fogadást megnyerte Gaston együttese. 

 Ezzel ért véget a sorozat első könyve, ami nagyon tetszett. Így elkezdtem a többit is 

olvasni. 
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