
Messi eller Ronaldo
Hent bøger PDF

Luca Caioli

Messi eller Ronaldo Luca Caioli Hent PDF Forlaget skriver: Siden 2007 har Lionel Messi og Cristiano
Ronaldo udkæmpet en kamp om at være verdens bedste fodboldspiller. I den spanske liga og i Champions
League stod de i mange år i spidsen for to af verdens største klubber FC Barcelona og Real Madrid. De

klassiske opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid har siden 2009, hvor Ronaldo skiftede til Real Madrid,
ikke blot været en magtkamp mellem de to hold, men også en magtkamp mellem de to rivaliserende stjerner.
Igennem ti år vandt Ronaldo og Messi på skift Ballon d’Or-trofæet - en helt enestående periode, som der først

blev sat punktum for i slutningen af 2018, da kroaten Luka Modric brød sejrsrækken og vandt trofæet.
 

Bogen giver et spændende indblik i de to stjerners op- og nedture både som fodboldspillere og privatpersoner.
På landsholdsniveau har ingen af dem opnået den allerstørste triumf, nemlig at vinde VM, men på klubplan
har de slået alle rekorder, og at deres indbyrdes rivalisering er uden sidestykke i fodboldhistorien kan der

næppe sås tvivl om. Men det store spørgsmål, som alle fodboldelskere har diskuteret i årevis, stiller vi stadig:
er det den lille, argentinske driblekonge Messi med de mange mål og assists, der er verdens bedste? Eller

bliver han slået på målstregen af den ofte kampafgørende portugiser Ronaldo med den formidable
sparketeknik og en evne til nærmest som en gud at svæve i luften i hovedstødsdueller?
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