Messi : biografin
Författare:

Guillem Balague

Utgivningsdatum:

2015-04-01

Förlag:

Modernista

Upplaga:

1

Antal sidor:

477

ISBN:

9789176450857

Kategori:

Fotboll

Messi : biografin.pdf
Messi : biografin.epub

»Guillem Balague är en mycket bra berättare, och han komponerar storyn om världens kanske bäste
fotbollsspelare genom tiderna på ett smart sätt, som stegrar aptiten. Boken är minst lika intressant att plöja
som Zlatans självbiografi.« ; ANDERS SÄNNÅS LUNDQVIST, DN Nominerad till The British Sports Book
Awards 2014 Detta är berättelsen om Lionel Andrés Messi, pojken som alltid var minst på plan i barndomens
Rosario och som blev den störste någonsin på Camp Nou. Han föddes i Argentina 1987 och var bara några år
gammal när han började spela fotboll. Det tog inte lång tid innan FC Barcelona noterade hans potential, och
som 16-åring fick han debutera i Barças A-lag.
I dag är han den störste skyttekungen i klubbens historia och Ballon d'Or-vinnare fyra år i rad. Det går inte
längre att tvivla: Messi måste vara världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. GUILLEM BALAGUE är
expert på spansk fotboll för brittiska Sky Sports och skriver regelbundet om internationell fotboll i The Times.
Hans förra bok var den bästsäljande biografin Pep Guardiola: Another Way of Winning, om FC Barcelonas
legendariske spelare och tränare. »En dag kan jag berätta för mina barnbarn att jag har tränat Leo Messi.« ;
PEP GUARDIOLA »Jag har sett spelaren som kommer att ärva min plats inom den argentinska fotbollen och

hans namn är Messi.« ; DIEGO MARADONA »Ingen annan har varit så fantastisk redan i 19-årsåldern,
varken Pelé eller Maradona.« ; KARL-HEINZ RUMMENIGGE
The team comprises global stars like Lionel Messi, Xavi and Iniesta and continues to compete at a level its
rivals cannot match. »Guillem Balague är en mycket bra berättare, och han komponerar storyn om världens
kanske bäste fotbollsspelare genom tiderna på ett. Han föddes i Argentina 1987 och var bara några år gammal
när han började spela fotboll.
Andere Angebote. Ett manuskript till en presentation av den argentinska fotbollspelaren Lionel Messi. Köp
Messi : biografin. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Buy Messi : biografin 1 by Guillem Balague, Lars Sundh, Oscar Rossi, Jens Ahlberg (ISBN:
9789174994148) from Amazon's Book Store. 27 år fyller han, världens bästa fotbollsspelare, inte bara
dagens, utan alla tiders. Guillem Balague • Messi: Biografin. Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av
dina webbläsarinställningar. Den efterlängtade biografin om världens bästa fotbollsspelare »Han är bäst i
världen,. är expert på spansk fotboll för brittiska Sky Sports. se. Den första officiella Messi-biografin:
MESSI: BIOGRAFIN Guillem Balague tillgång till alla inom spansk fotboll – Messi: Biografin. Detta är
berättelsen om Lionel Andrés Messi, pojken som alltid var minst på plan i barndomens Rosario och som blev
den störste någonsin på Camp Nou. Pris: 183 kr.
Vinnare i kategorin Årets fotbollsbok på Cross Sports Book.

