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Barça Graham Hunter Hent PDF Forlaget skriver: FC Barcelona er verdens bedste fodboldhold. Det bedste i
sin generation og måske det bedste af alle hold gennem tiden. Vi begynder med Champions League-finalen

på Wembley i 2011 mod Manchester United. Vi er med inde i Barcas omklædningsrum og kommer helt tæt på
holdets karismatiske træner, Pep Guardiola.

Historien fortælles gennem Barcas største personligheder - Guardiola, hans mentor Johan Cruyff, Xavi, Iniesta
og ikke mindst Messi, måske den bedste fodboldspiller, vi har set - fra holdets åbenbaring i slutningen af
1980´erne til helgenkåringen i London 2011. Endelig giver Hunter sit bud på, hvorfor det blev Peps

assistenttræner Tito Vilanova, der nu har overtaget trænerstolen efter Guardiola.

Forfatteren Graham Hunter flyttede til Barcelona i 2001. Han er journalist med et internationalt ry og dækker
spansk fodbold og FC Barcelona for Sky Sports, BBC og aviser og magasiner over hele verden. Hans adgang
til holdet er enestående, og han er den eneste engelsktalende journalist, der har interviewet Pep Guardiola i

hans tid som Barcelonatræner.

»Det her kan meget vel være den bedste fodboldbog, der nogensinde er skrevet.«
- The Sun

»Fantastisk bog. Den er umulig at lægge fra sig.«
- Oliver Holt, The Daily Mirror

»Dejlig velskrevet analyse og en hyldest til Pep, Messi, Xavi. Brilliant bog.«
- The Daily Telegraph

»Graham Hunters beundring for Barca er ægte, hans viden er enorm, og han er en ekspert i at bringe læserne
tæt ind i historien, så vi må juble, ikke kun for Pep og Messi, men for hver spiller, der har været på banen for

verdens bedste hold.«
- Rodge Glas, forfatter

»Denne bog må ingen gå glip af.«
-  Juliano Belletti, tidligere Barcelonaspiller

»Hunter undersøger Barcas optur fra alle vinkler og finder i sidste ende en fin balance mellem klog
fodboldjournalistik og indsigtsfulde portrætter, der gør bogen til en overbevisende læsning.«

- ESPN

»Efter at have arbejdet tæt sammen med klubben i et årti, er det lykkes Hunter at indfange den magi hvormed
Barca har redefineret spillet.«

- Four Four Two
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