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Zlatan Ibrahimovic er en av verdens beste og mest myteomspunne fotballspillere. Han har vunnet åtte ligagull
på rad med storklubber som Ajax, Inter, Juventus, Barcelona og Milan.
Men han gir ytterst sjelden intervjuer. I samarbeid med den svenske journalisten og forfatteren David
Lagercrantz har Zlatan skrevet en usedvanlig åpenhjertig og spennende selvbiografi - om barndommen i
innvandrergettoen Rosengård utenfor Malmö hvor han vokste opp med fattige foreldre fra Bosnia og Kroatia,
om vennskap og fiendskap, om storlagene han har spilt på, om stjernestatus og familieliv, og om
pengegalskapen i internasjonal fotball. Dette er ikke en bok man trenger å være opptatt av fotball for å bli
bergtatt av. Skrevet med en prosa som sparker og sprudler og smeller, er dette en bok som henvender seg til
alle som er interessert i å lese en moderne Askepott-historie om fattiggutten fra Malmö som ble en av verdens
rikeste om mest myteomspunne superstjerner.
Se Zlatans stygge skadesmell i Sportsnyhetene over. Like før ordinær tid var ute i Manchester Uniteds
Europaliga-kvartfinale mot Anderlecht gikk Zlatan. Den svenske fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic (35) skal
kneopereres i USA onsdag. Her kommer et sent, men etterlengtet innlegg om finalen (jeg har ikke landet av
glede enda); Stockholm var fantastisk! Vi vant og er nå i CHAMPIONS LEAGUE!! Marcus Rashford (19)

leverte storspill og scoring i gårsdagens seier.
Nå mener Michael Owen at United er bedre uten Zlatan Ibrahimovic (35). Norges ledende nettavis med alltid
oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Klubben som gjorde spådommer til skamme
og rykket opp til Premier League: - Ganske utrolig Omfattende side med informasjon om landslaget,
mesterligaen og tippeligaen, samt diskusjonsforum for fotball. – Jeg blir ikke veldig oppbrakt av laget som er
valgt, men det er grunnlag for diskusjon, sier Øyvind Alsaker. PÅ JOBB: Øyvind Alsaker på jobb for TV.
Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Someone;
Her tror jeg du tar feil med hensyn til matinntak. Det er ingenting som påvirker forbrenning av alkohol. Men
resten virker svært logisk.

