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Zlatan er et boldgeni, og spilleteknisk er han legendarisk. Derfor er han også en af de mest interessante
spillere i dag, hvis man interesserer sig for fodbold.

Han er samtidig en af de mest kontroversielle spillere og kommer med de mest utænkelige udtalelser. Han har
nok et af vor tids største egoer og hans evne til at få hele verden til at dreje rundt om Zlatan, er godt på vej til

at gøre ham til en myte.

Bogen er fuld af fact og de nyeste historier om Zlatan. Den er både til dem, der elsker hans præstationer på
banen og om hans storhedsvanvid.

OM FORFATTEREN
Forfatter Christian Boisen er en af Danmarks bedste fodboldskribenter. Han skriver bl.a. for DBU og

Euroman. Hans portrætter er altid underholdende og med blik for detaljer og skævheder. Det betyder, at man
som læser får nogle lidt anderledes historier, der giver et langt mere levende billede af nogle af vor tids største

fodboldpersonligheder.

ANMELDERNE SKREV
"Christian Mohr Boisen har skrevet en fin bog om Zlatan (...) han har fremfor alt brugt meget af det sladder,
de rygter og forrygende fortællinger, der gennem den serbisk-fødte svenskers tilværelse har klistret sig på
ham som en dårlig parfume. Og de historier er yderst underholdende (…) Bogen samler flot op på et

fascinerende fodboldliv, og er du vant til at google dig gennem de gode fortællinger, så er det hele samlet
her."

- Bogblogger.dk
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