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Bale Frank Worrall Hent PDF SOMMEREN 2016: GARETH BALE er på alles læber, efter at han nærmest
ene mand har ført Wales til EM-semifinalen, og han ser ud, som om han er klar til at tage over efter Cristiano
Ronaldo i Real Madrid og blive stjernen over dem alle. Ét år efter er billedet et andet: Skader har ødelagt det
meste af 2016/17-sæsonen for Bale, og i hans fravær er Isco, Asensio og andre kæmpetalenter trådt ind på

Real-holdet, og Cristiano ligner i tilgift ikke en konge, der har tænkt sig at abdicere foreløbig. I BALE kan du
læse om, hvordan drengen fra Cardiff blev en af verdens dyreste og mest eftertragtede fodboldspillere.

Allerede som lille var Bale en usædvanlig atlet, som lærerne i skolen måtte lave særregler for i
gymnastiktimerne, for at de andre elever havde en chance. En skade havde nær sat en stopper for ham som
ungdomsspiller i Southampton, men i 2012/13-sæsonen – efter at være blevet solgt til Tottenham Hotspur –

brændte han banen af, og verden fik øjnene op for hans utrolige evner.
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