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Barça Jesper Gaarskj\u00e6r Hent PDF Den fascinerende historie om FC BARCELONA begyndte med
gadebold i 1899 og kulminerede med noget af det smukkeste fodbold, verden endnu har set. Undervejs
udviklede Barça sig til mere end en klub, som sloganet lyder, og blev både Cataloniens frihedshær og
forkæmper for den raffinerede, seværdige angrebsfodbold, som toppede under Pep Guardiola med de

historiske seks titler i 2009.   Bogen fortæller den fulde historie om de blårøde fra Camp Nou – om de mange
hadefulde opgør mod arvefjenderne fra Real Madrid og om de største stjerner fra José Samitier, László

Kubala, Diego Maradona og Johan Cruyff over El Dream Team med Michael Laudrup, Ronald Koeman og
Hristo Stoichkov til Ronaldinho, Xavi og Lionel Messi.   Det er samtidig historien om kidnapninger, små

troldmænd, likvideringer og magtsyge præsidenter – og om Barças varemærke, den guddommelige fodbold,
på vejen fra Barcelonas gader til verdens i øjeblikket nok bedste fodboldhold.
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