


Manchester City F.C. er en fodbold-klub. 

Det er en fodbold-klub i England. 

Manchester City F.C. spil-ler i Pre-mi-er Lea-gue. 

Pre-mi-er Lea-gue er for de bedste klub-ber i 

England. De klub-ber, der er bedst til at spille 

fodbold.  



 Ja Nej 

Man. City spiller i Danmark   

Man. City spiller i England   

Manchester City er en hånd-bold-klub   

Pre-mi-er Lea-gue er for de bedste 

klub-ber. 
  

Pre-mi-er Lea-gue er for de dår-lig-ste 

klub-ber 
  



Manchester City blev til en klub i 1880. Det er 

mere end 130 år siden.  

Manchester City har vun-det mange kampe.  

Især fra 1960 til 1975 vandt de mange kampe. 

Manchester City har vun-det mange po-ka-ler. 

Fra 1976—2011 kunne klub-ben ikke vinde meget. 

Nu er klub-ben blevet stærk igen. Nu kan klub-ben 

igen vinde deres kampe. 

 



 Ja Nej 

I 1960 gik det dårligt for Man. City   

I 1970 gik det dårligt for Man. City   

I 1980 gik det dårligt for Man. City   

I 1960-1975 gik det godt for Man. City   

Manchester City har vundet po-ka-ler   

Nu er klub-ben blevet stærk igen.   



I 2008 køb-te nogle meget rige mænd klub-ben. 

De køb-te Manchester United. 

De rige mænd var shei-ker. De kom-mer fra  

Ara-bien.  

Manchester United blev ver-dens ri-ge-ste  

fodbold-klub. Og Manchester United kun-ne nu  

købe nogle meget dy-re spil-le-re. De kun-ne købe 

nogle meget dyg-tige spil-le-re. 

"VarnaDragons" by Grantscharoff - Own work. 



 Ja Nej 

Du kan se en rig mand    

Man. City blev købt af Danmark   

Man. City blev købt af rige mænd   

Man. City blev købt af mænd fra  

Arabien. 
  

Nu er Man. City den fat-tig-ste klub   

Nu er Man. City den ri-ge-ste klub   



Åh nej. Det er far-ligt. 

Der er en hav-drage. Den vil ja-ge. 

Her er Ro-bin-ho. Han er fra Bra-si-li-en. 

Ro-bin-ho blev købt af Manchester City.  

Manchester City be-tal-te 325 mi-li-o-ner kro-ner 

for Ro-bin-ho. 

Manchester City har købt mange dyre spil-le-re. 

De vil være den bedste klub. 

De vil have de bedste spil-le-re. 



 Ja Nej 

Her kan du se Messi   

Her kan du se Ronaldo   

Her kan du se Robinho   

Robinho kom-mer fra Bra-si-li-en   

Robinho kommer fra England   

Man. City har købt mange spillere   



I 2012 vandt Manchester City en stor pokal. 

De blev mestre. De blev engelske mestre.  

Manchester City skulle spille mod Queens Park 

Rangers. De skulle vinde.  

Men det var svært at vinde. Det stod lige. Det 

stod lige i lang tid. Men i over-tid kunne  

Manchester City lave mål. De kunne score. De  

kunne vinde 3-2. 



 Ja Nej 

Her ser du Man. City med en pokal   

Her ser du Danmark med en pokal   

Man. City tab-te kampen   

Man. City kunne vinde kampen.   

Det var svært at vinde kampen   

Man. City vandt 7-2   
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