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Pogba Luca Caioli Hent PDF Forlaget skriver: Da Manchester United i sommeren 2016 hentede den unge,
franske stjernespiller Paul Pogba tilbage fra Juventus, var det en drengedrøm, der gik i opfyldelse for

spilleren. Og for den traditionsrige engelske klub var det efter tre middelmådige sæsoner et statement om, at
klubben hører hjemme i den absolutte verdenstop.

I de fire år, der var gået siden Pogba forlod the Reds på en fri transfer, havde han udviklet sig til en
verdensklassespiller på den centrale midtbane i den italienske Serie A. Ikke mindre end fire mesterskaber i
træk var han med til at vinde for de sort/hvid-stribede. Og han har længe været en nøglespiller på det franske
landshold, der selvfølgelig var høje forventninger til inden VM i 2018 efter at de nåede finalen ved EM i

2016.

Bogen er baseret på indgående interviews med alle dem, der har været tættest på Pogba gennem hans karriere.
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