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I skudlinjen Mesut \u00d6zil Hent PDF MESUT ÖZIL ER EN GLOBAL SUPERSTJERNE. Og en

usædvanlig fodboldspiller. Han er verdensmester, multi-kulti-ikon og muslimsk forbillede og fortaler for
moderat islam. Som lille blev han fravalgt, fordi han hed Mesut og ikke Matthias, men via Schalke 04,
Werder Bremen og det tyske landshold kom han til verdens største fodboldklub, Real Madrid, og siden
Arsenal. På vejen mod toppen har kontroverser fulgt i fodsporene på den tysk-tyrkiske boldbegavelse.

Hvorfor valgte han Tyskland og ikke Tyrkiet? Hvorfor synger han ikke med på national-sangen? Gemmer han
penge i skattely? Og hvad lavede han i Mekka? I SKUDLINJEN er Mesut Özils svar på tiltale og åbenhjertige

fortælling om sit livs rutsjebanetur. Fra abeburet i Gelsenkirchen, hvor han lærte at spille fodbold, til
guldburet i London, hvor han dårligt kan gå udenfor en dør. Det er en historie om møgfald, Mourinho,
smædekampagner og faderopgør. Om berømmelse og fordømmelse. Og en ung mand, fanget mellem to

kulturer, der vil være verdens bedste og glæder sig til, det hele er forbi.
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