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Edwin Winkels

De tranen van Messi

De hoogte- en dieptepunten uit de carrière van de beste
voetballer ter wereld

De Argentijn Lionel Messi speelde al sinds zijn 13e voor FC Barcelona. In de Catalaanse

metropool groeide hij uit tot de beste voetballer ter wereld. Maar ineens was daar in de zomer

van 2021 het nieuws dat Messi bij het noodlijdende Barça moest vertrekken. Ontroostbaar en in

tranen nam hij in een persconferentie afscheid. Ondanks dat hij twee dagen later al voor Paris

Saint-Germain tekende, waren zijn tranen echt.
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Het waren lang niet de enige tranen in de carrière van de zo bejubelde voetballer. Wat weten we

eigenlijk van de voor- en tegenspoed in de carrière van Messi? Schrijver, journalist,

Spanjekenner en Messi-watcher Edwin Winkels dook in zijn archieven en schreef dit boek over

Messi’s jeugd in Argentinië, zijn groeiproblemen, de eenzaamheid in Barcelona, het vechten om

een profcontract, de vele prijzen maar ook blessures, de eeuwige schaduw van Maradona en het

gebrek aan waardering in zijn geboorteland. Chronologisch wisselt Winkels de tranen van

vreugde en tranen van pijn af, waardoor er een prachtige minibiografie ontstaat van de speler

die vrijwel alle mogelijke records in het voetbal heeft gebroken.

Edwin Winkels (Utrecht, 1962) is sinds 1988 woonachtig in Barcelona, waar hij

correspondent van het AD en de regionale kranten van DPG (De Persgroep) is. Daarnaast en

schrijft hij zowel romans als non-fictieboeken.

Voor meer informatie over deze titel kunt u contact opnemen met Kelly van Mourik van

Ambo|Anthos Uitgevers.
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