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Nytt praktverk om Zlatan! För första gången samlas nu alla fakta om Zlatan Ibrahimovic i hyllningsboken
Zlatan: Hårda fakta. En fotbollens motsvarighet till Guinness Rekordbok - med en huvudperson. ZLATAN
IBRAHIMOVIC är den största svenska fotbollsstjärnan någonsin. 62 landslagsmål och hittills 31 titlar i fem
av Europas största ligor är bara några exempel på hans unika status under en karriär som inleddes i Malmö FF
för att sedan fortsätta i Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona, Paris Saint Germain och nu Manchester
United. Zlatan har lysande summerat sin vandring från Rosengård till världens största fotbollsscener i den
storsäljande självbiografin Jag är Zlatan. Men bortom historierna om den ofta kontroversiella bollgiganten
finns en mängd hårdfakta. Dessa samlas nu för första gången i komplett form i Zlatan: Hårda fakta, en bok
som med råge uppfyller beskrivningen »Allt du behöver veta«. Zlatan: Hårda fakta innehåller alla fakta om
Zlatans drygt 680 klubbmatcher och 116 landskamper; laguppställningar, byten, mål, passningar, publiksiffror
och domare. Men också alla klubbdräkter, övergångssummor, hemmaarenor, skador, gula och röda kort,
straffsparkar, skor, tatueringar, bilar och mycket, mycket mer. Självklart rangordnas även alla de klassiska
målen. LARS NYLIN är författare (Svenska sportklassiker och Tusen klassiker), expert på sportstatistik och
har skrivit om fotboll i bland annat Sportbladet, Dagens Nyheter och Offside. LARS SUNDH är bokens
redaktör och formgivare. ZLATAN: HÅRDA FAKTA är ett rikt illustrerat praktverk i coffee table-format,
tryckt i 4-färg med över 400 specialgjorda illustrationer samt ett stort antal fotografier som speglar Zlatan
Ibrahimovics hela sagolika karriär.

BC Luleå tappade helt koncepten och föll med 86 - 75, men jag är inte särskilt fö Igår blev det en minst sagt
livlig diskussion kring en bild på en smal, kvinnlig fotomodell. Mest läst av Mats Olsson Ralf sa till Zlatan:
Du får vänja dig 29 apr Fler artiklar av Mats Olsson Jag slog på tv-n och hamnade i ett kasino 23 mar Hon får
mig att tänka på Downton Abbey 18 mar Veckans höjdpunkt. CMPartner har levererat kvalitativ
marknadsinformation sedan 1967. Historia, natur och kultur. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa
böcker. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Vilka kropp Anders hade en fin kontakt och
skön dialog med de församlade. Mest läst av Mats Olsson Ralf sa till Zlatan: Du får vänja dig 29 apr Fler
artiklar av Mats Olsson Jag slog på tv-n och hamnade i ett kasino 23 mar Hon får mig att tänka på Downton
Abbey 18 mar Veckans höjdpunkt.
I april-maj visar Cinemateket sex filmer av Ingmar Bergman, från åren 1953 till 1957.
Efter varje film i detta program visas en tillhörande bakomfilm. – Det är en slump, statistiskt sett, säger
Magnus Bring vid. – Det är en slump, statistiskt sett, säger Magnus Bring vid. Historia, natur och kultur.
Startlistorna, kusk- och tränarsnack och vår unika statistik - klicka på länkarna nedan (pdf-filer): V75 – del 1
GÖTEBORG. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Har spelat
upp sig.

