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Vinnare i kategorin Årets fotbollsbok på Cross Sports Book
Awards!

Cristiano Ronaldo är känd över hela världen. Han är fotbollsspelaren
som är den största stjärnan i spanska storklubben Real Madrid och
kapten för det portugisiska landslaget. När Ronaldo flyttade från
Manchester United till Real Madrid blev övergången historiens
dyraste, med en transfersumma på nästan en miljard kronor.
Ronaldo har röstats fram som Premier Leagues bästa spelare
någonsin. Han har vunnit Ballon dOr - som världens bästa

fotbollsspelare - 2008, 2013, 2014 och 2016. Han är den enda
spelaren i fotbollshistorien som sex säsonger i rad gjort minst 50
mål. Han är den bästa målskytten genom tiderna i Champions

League, i Real Madrid och i Portugals landslag. 2016 vann Ronaldo
Champions League och klubblags-VM med Real Madrid, EM med

Portugals landslag, Ballon dOr samt fick en flygplats (på sin
barndomsö Madeira) uppkallad efter sig. Han toppade även, som
första fotbollsspelare någonsin, Forbes lista över de idrottare som



tjänade mest i världen och utnämndes av ESPN till »planetens mest
kända idrottsperson«.

Han är med andra ord ett världsfenomen. Ändå är väldigt lite känt
om människan Ronaldo. Guillem Balague har skrivit den både

insiktsfulla och avslöjande biografin Cristiano Ronaldo.
I svensk översättning av Jens Ahlberg.

GUILLEM BALAGUE är expert på spansk fotboll för brittiska Sky
Sports och skriver regelbundet om internationell fotboll i The Times.
Han är också den bästsäljande författaren till de stora biografierna

om Cristiano Ronaldo, Lionel Messi och Pep Guardiola.

»Han är bäst i världen, ja. Det har aldrig funnits en spelare som
Ronaldo och kommer troligtvis aldrig någon som Ronaldo igen.« |

José Mourinho
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