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Messi - som han er Illugi Illugi Jökulsson Hent PDF Forlaget skriver: Messi er en af verdens allerbedste
fodboldspillere. Og i denne bog kan du lære alt om ham!

Hans tekniske færdigheder er fantastiske, han scorer mål til den store guldmedalje, han har vundet FIFA
Ballon d´Or tre gange i træk og er en central spiller på både sit klubhold FC Barcelona og på Argentinas

landshold.

Men Messi har også benene solidt plantet på jorden og bruger bl.a. store dele af sine mange penge på
velgørenhed.

Bogen fortæller i billeder og tekst om hans vej til succes; fra opvæksten i Argentina over den første kontrakt
med FC Barcelona som 13-årig til karrieren på landsholdet og privatlivet med kæreste og barn. Her er også

masser af flotte fotos, sjove fakta, en bogstavquiz og Messi-spillet.

Bogen er for fans i alle aldre, men især for de 8-14-årige.
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