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NEYMAR - DEN BRASILIANSKE DRØM er historien om fodboldens nye superstjerne.

En historie om en fattig dreng, der blev et af verdens største sportsbrands. En fortælling brolagt med slid, flid
og mennesker, der har hjulpet Neymar med at opfylde hans fodbolddrømme. Et unikt indblik i hvad der

kræves for at blive en af verdens bedste fodboldspillere.

I bogen er der en række eksklusive interviews med nogle af de mest markante personer i Neymars liv:

Betinho - talentspejderen, der opdagede ham

Pastor Lobato - præsten, der gav ham en profeti

Gil - skoleinspektøren, der gav ham et stipendium

Fernando - hans fysiske træner i Santos

Luis Àlvaro Ribeiro - præsident i Santos

Zico - den hvide Pelé

Og mange flere …
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