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Den store finale Jørgen Hartung Nielsen Hent PDF F.C. Utopia har nået deres første, store mål: finalen i
Parken. Humøret er naturligt nok højt, men nu viser det sig, at kommunen har planer om at nedlægge de små

skoler - af sparehensyn og for at højne kvaliteten.
Drengene og David må imidlertid koncentrere sig om finalen.

Turen til København - og de fantastiske rammer, som kampen skal afvikles i - gør et stort indtryk på
drengene.

Finalemodstanderen er et hold fra Køge, som tidligere har vundet turneringen, og F.C. Utopia bliver da også
presset i bund fra første fløjt.

Men igen viser David sine store taktiske evner, og F.C. Utopia vinder finalen.
På vej hjem får David den gode nyhed, at der er arrangeret en stor hyldetstfest til dem i hallen, samt at

kommunalbestyrelsen har besluttet, at deres skole ikke skal lukke.
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