
Drengen som var verdens bedste fodboldspiller
Hent bøger PDF

Søren Anker Madsen

Drengen som var verdens bedste fodboldspiller Søren Anker Madsen Hent PDF "Drengen, som var verdens
bedste fodboldspiller" er den (næsten) sande historie om Albert Madsen, der er det største fodboldtalent

verden nogensinde har set.

Messi har været det tre gange, men kun én gang er det sket for en dreng på bare ni år. Albert Madsen hed han.
Han var ikke særlig høj, heller ikke stærk, faktisk var han bare en ualmindelig almindelig dreng, der var

temmelig god til at spille fodbold. Og det er godt at være god til noget. Det sagde hans morfar i hvert fald. Så
Albert blev ved med at spille, og en dag blev han verdens bedste fodboldspiller.

Måske kan du huske ham, måske har du glemt ham. Du får i hvert fald hele hans historie i denne bog. Fra da
Albert var en dreng på fire år, der spillede dagen lang, til han som ni-årig var bedste ‘mand’ hos FC

Barcelona, fortalt af journalist Søren Anker Madsen.

Fodbold er verdens mest poplære sportsgren. Rundt omkring i verden drømmer rigtig mange drenge og piger
om at komme på førsteholdet, måske blive professionel fodboldspiller, måske endda komme på landsholdet

og vildest af alt: at blive verdens bedste fodboldspiller.

Bogen er egnet til højtlæsning for de 6-8-årige - de lidt større vil elske at læse den selv.
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