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I Neymars fodspor - Drengen der søgte den perfekte dribling Dan Toft Hent PDF I Neymars fodspor handler
om den brasilianske gadespiller Junior. Junior har en drøm at blive professionel fodboldspiller, ligesom hans

far var.

I kraft af sit store talent får Junior en friplads på en privatskole. Skolen har et dygtigt fodboldhold, som går
efter at vinde alle turneringer. Men Junior er en spasmager, og til tider virker han useriøs. Han får skylden for,
at holdet taber en finale. Efter en trussel om at blive smidt ud af skolen, indser han, at han ikke kan opnå sin

største drøm uden selvdisciplin og hård træning.

Som trettenårig bliver han kontaktet af kongeklubben – Real Madrid. Klubben, som har flere brasilianske
fodboldstjerner på holdet, inviterer ham til et træningsophold. Junior bliver lykkelig og rejser med sin far til

Spanien. Hvis han spiller godt, vil Real Madrid måske tilbyde ham en kontrakt.

Men kan Junior undvære sin familie og venner?

I Neymars fodspor er tredje bog i serien om de største fodboldtalenters vej mod verdensberømmelse. I samme
serie: "I Ronaldos fodspor – Drengen med viljen i hjertet" og "I Messis fodspor – Drengen med det gyldne

venstre ben".

LEKTØRUDTALELSE
"Bogen kommer fint omkring Juniors barndom og fodboldudvikling (...) Sproget er kort og enkelt. I kamp- og
drømmesituationerne gentages mange af de klichéer, der er i sportskommentatorernes ordvalg (...) Bøgerne
skal nok finde sine læsere blandt de fodboldinteresserede drenge i alderen 10-13, som ikke kan få nok af at

læse om deres idoler (...) Anbefales."
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