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Efter Champions League-finalen 2011 mot Manchester United rådde
det inte längre något tvivel: FC Barcelona är världens bästa
fotbollslag. Magiska trianglar och blixtrande totalfotboll som tycks
fysiskt omöjlig att försvara sig emot. Messi, Iniesta och Xavi, som
låter bollen flyga mellan sig nästan utan att röra den.
Men det fanns en tid, för inte alltför längesedan, då klubben såg ut
att vara på väg någon helt annanstans. Utan Pep Guardiola och några
av de andra ledarna kring honom skulle Barça inte nått de senaste
årens exceptionella framgångar. De må ha världens bästa spelare i
Lionel Messi, men det här lagets perfektion är trots allt framdrillad
snarare än framtrollad av människor med en sällsynt kombination av
tro och disciplin.
Under mer än ett decennium har den brittiske fotbollsjourna listen
Graham Hunter lärt känna såväl stjärnspelare som nyckelpersoner i
klubbens styrelse, ledare kring laget och Barças talangskola La
Masia. Den här boken berättar hur det gick till: Så här skapades

världens bästa fotbollslag.
GRAHAM HUNTER är fotbollsreporter för Sky Sports och BBC.
2001 flyttade han till Barcelona för att bevaka spansk fotboll och FC
Barcelona i synnerhet. Han har haft exklusiv tillgång till information
Hunter är till exempel den enda engelskspråkiga journalist som fick
intervjua Pep Guardiola medan han var manager för klubben.
»Graham Hunter är den sorts journalist som sitter inne på Pep
Guardiolas kontor och gör intervjuer, med en tränare som av princip
aldrig ger enskilda intervjuer. Han är killen som gör egna intervjuer
med Piqué och Xavi i omklädningsrummet direkt efter en
Champions League-final. Hans Barça är ett tidsdokument från en av
fotbollshistoriens intressantaste processer.«
SIMON BANK, AFTONBLADET
»Suverän analys och en värdig hyllning till Pep, Messi, Xavi, etc.
Briljant bok.« THE DAILY TELEGRAPH
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