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Nästan Zlatan. Vid författarbesöket på stadsbiblioteket gick författaren David Lagercrantz in i rollen som Zlatan Ibrahimovic och berättade om jobbet med att
skriva den självbiografi han fick berättad för sig av fotbollslegenden. Den som missade föreläsningen på Ängeln har en ny chans den 6 november då David Lagercrantz gästar Vingåkers bibliotek.
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Lagercrantz gick in i rollen som Zlatan
Rörelserna och inlevelsen
sitter precis som de
ska, men det är inte
Zlatan själv som gästar
stadsbiblioteket. Det
är David Lagercrantz,
som Zlatan Ibrahimovic
berättat sin historia för,
som är kvällens gäst.
När Katrineholms stadsbibliotek
fick besök av författaren David
Lagercrantz bjöd han in oss till
en värld av fotboll och framförallt;
människoöden. Denna författare
har sedan boken ”Jag är Zlatan
Ibrahimović” gavs ut legat högt

upp på bästsäljarlistorna med
sin självbiografiska bok om den
svenske fotbollslegenden.
”Tror du på Gud, David?” Vad
säger man om Zlatan frågar en
det? ”För om du inte gör det, tror
du inte på Zlatan” David pratar
med entusiasm och inlevelse.
Härmar rörelser och ord med
charm. Zlatan hade ingen lätt
barndom och David låter oss ta
del av det. Som en inblick i någon
annans liv, så långt bort ifrån ditt
eget.
Biblioteket kanske inte är
fullsatt men de som tagit sig
ner för att ta del av besöket blir

trollbundna och ställer frågor
med eftertanke. Kvällen tar
sin början med information
från
SISU
idrottsutbildarna
och studieförbundet ABF om
läsgrupper och en tävling relaterat
till boken och avslutas med
signering samt försäljning.
Som författare delade David
Lagercrantz med sig av hur han
förberett sig med hjälp av andra
sportböcker. Han ansåg att de
var ganska tråkiga, sport kanske
gör sig bäst på planen och inte
med ord, men boken om Zlatan
är någonting Lagercrantz lyser av
stolthet över. Han tänkte på boken

som en roman, något utöver det
vanliga.
Han gjorde det få har lyckats
med förut, att få den minst
sportintresserade av människor
att bli nyfiken på en fotbollsspelare
och det i sig är lika fantastiskt som
att få sportfånarna i en skolklass
att ta upp en bok och läsa.
Med en fotbollsfika i handen
kunde vi alla avnjuta en föreläsning om hur det är hitta sin
plats i livet. Det finns en anledning
till att ”Jag är Zlatan Ibrahimović”
såldes i 100.000 exemplar redan
den första dagen.
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