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Ronaldo - som han er Illugi Illugi Jökulsson Hent PDF Forlaget skriver: Ronaldo er blandt verdens
allerbedste fodboldspillere. Han rister forsvarerne, driller målmændene og laver det ene mål efter det andet.

Han er den fødte vinder! I denne bog kan du lære alt om ham!

Christiano Ronaldo har vundet næsten alle de store hædersbevisninger, en fodboldspiller kan opnå. Han er
kåret som vinder af FIFA Ballon d´Or 2013 og med sit klubhold Real Madrid har han vundet utallige sejre.

Bogen fortæller i billeder og tekst om hans vej til succes - fra opvæksten på Madeira, hvor han tidligt viste sit
store talent, over tiden i Manchester United og frem til i dag, hvor han er blandt de højstlønnede spillere i

verden og måske den største profil hos Real Madrid.

Bogen fokuserer på Ronaldos karriere på banen, men bogen fortæller også om hans privatliv: det stærke
temperament, familien, kæresten Irina Shayk og hans lille søn. Her er også masser af flotte fotos, sjove fakta,

en bogstavquiz og Ronaldo-spillet.

Bogen er for fans i alle aldre, men især for de 8-14-årige.
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