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Sölve Dahlgrens debutroman är en underhållande och spännande
berättelse om ett gäng svenska killar som söker lyckan som

innebandyproffs.

Anton, Emil och Viktor är tre av killarna i Tågaborgs framgångsrika
juniorlag.

De gör sin sista säsong som juniorer innan det är dags att ta steget ut
i vuxenvärlden. De stora stjärnorna i laget, Charlie och Brian,

förväntas gå till något elitlag. De inte lika talangfulla spelarna lägger
klubban på hyllan eller spelar för skojs skull i korpen. Samtidigt är
det premiär för den helt nya Floorball World Tour, en konkurrent till
de inhemska ligorna och seriespelet. En serie turneringar där vem
som helst kan anmäla ett lag och tävla om miljoner i prispengar.

Det är en möjlighet för killarna att förbli ett lag och spela innebandy
på heltid. Men det innebär också att de kastas från en trygg

juniorserie i Skåne till att resa jorden runt. Varje match innebär en



kamp för att överleva på touren. Vinna eller försvinna. Ära och
pengar. Det stora äventyret, att mäta sig med de allra bästa.

Några röster om InnebandyPiraterna - Första säsongen:

"En härligt visionär skildring av stor kärlek till innebandyn, där
vänskap och lagkänsla betyder allt. Den har en given plats på sonens

nattygsbord, och på mitt!"
- Mika Kohonen utsedd till världens bästa spelare 2009

"Wow! En innebandybok som fängslar en från den första sidan. En ny
värld som man nästan önskar var verklig! Toppen."

- Niklas Jihde, en av de största svenska stjärnorna genom tiderna
med SM-, VM- och Europacupguld på meritlistan. Numera tv-

sportjournalist.

"Boken tar oss läsare genom spännande händelser på båda sidorna
om sargen. Detaljerade beskrivningar av händelser och situationer
som man lätt känner igen som innebandyspelare gör att bokens
handling blir spännande. Boken är ett måste för alla som gillar

kombinationen av spänning och innebandy.
- Magnus Anderberg, lagkapten FC Helsingborg
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