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Den spanske journalist og forfatter Guillem Balague, der står bag roste værker om Messi, Pep Guardiola og
Liverpool, har skrevet den første seriøse biografi om Cristiano Ronaldo, der går bag om succes- og

glamourhistorien og viser, hvad manden, der er besat af at ville være verdens bedste fodboldspillere, er rundet
af. 

 

En hård opvækst præget af svigt, skilsmisse og en højt elsket far, der var alkoholiker og led af depression, har
sat sig dybe spor i portugiseren, hvis karriere udefra set ser snorlige ud - fra monstertalent på Madeira, som
fløj hjemmefra som 12-årig, til mega-galactico-stjerne i kongeklubben Real Madrid - men som i realiteten har

været langt mere bumlet og besværlig.  

 

Biografien RONALDO fortæller hele historien; om barndommen, forældrene, faderens død, den svære tid i
Manchester United og mødet med den hårde engelske fodboldkultur og en vis hr. Ferguson frem til årene i
Real Madrid, hvor Ronaldo har realiseret sine drømmes mål - at blive verdens bedste - men også mødt sin

overmand i Lionel Messi.
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