Læs og lær om
Lionel messi
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Lionel Messi var 11 år, da en læge sagde til hans forældre, at deres søn ikke
ville vokse. Han havde ikke det hormon i kroppen, der får os til at vokse. Så
han ville altid være et lille menneske, sagde de. Han kunne få noget medicin,
som ville få ham til at vokse, men det var meget dyrt, og Lionels forældre havde ikke råd. Så Lionel måtte opgive sin store drøm om at blive fodboldspiller…. Troede han… Heldigvis havde direktøren for FC Barcelona hørt om
den dreng, der hed Lionel Messi, og som var et stort talent til fodbold. Han tog
ud for at se drengen spille, og han blev hurtigt klar over, at Lionel Messi var
noget særligt. Direktøren lovede at betale for drengens medicin, hvis han ville
flytte til Barcelona med sin far. Faktisk skrev de kontrakten på en papirserviet, for direktøren havde ikke en rigtig kontrakt med i tasken.
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ja nej
Lionel Messi blev professionel fodboldspiller, da han var 11 år
Lionel Messi fik at vide, at han ikke ville blive fodboldspiller
Lionel Messis far og mor købte medicin til ham

Lionel Messis far og mor havde ikke råd til at købe medicin
Direktøren for Barcelona FC lovede at betale for Messis medicin
Direktøren for Barcelona FC ville ikke betale for medicin
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Lionel Messi har tre søskende. Han er den yngste af de fire. Når de var
på besøg hos deres bedstemor, spillede hans brødre tit fodbold i gården.
En dag manglede de en på holdet, og så kaldte de på deres lillebror,
Lionel. Han var kun 5 år gammel og havde næsten ikke spillet fodbold
før. Men da han først kom i gang med at spille, var alle forbløffede.
For han kunne noget med en bold, som ingen andre kunne, selvom han bare
var en lille dreng. Bedstemoren så det og sagde, at han skulle gå til
fodbold i den lokale klub, Grandoli, så hun tog ham med. Her startede
Messis fodbold-karriere.
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ja nej
Messi har syv søskende
Messi har fire søskende
Hans brødre kunne ikke lide at spille fodbold
Messi spillede med sine brødre, og de blev overraskede
Messi var et stort talent
Messis bror tog ham med til fodboldtræning

Lionel Messis far hed Jorge. Han var træner for sin søns hold. De store
drenge var sure på Messi, fordi han var meget dygtigere end dem. Han
kunne drible og finte dem så let som ingenting. Til sidst blev de så sure,
at de sparkede ham. Men det stoppede ikke Lionel Messi. Han blev ved
med at kæmpe og træne, for han elskede fodbold. Når han ikke var til
kamp, så øvede han sig derhjemme. Naboerne var dog ikke så glade, for
Lionel Messi øvede og øvede, lige når de alle skulle sove til middag. På
et tidspunkt begyndte Lionel Messi at træne med et andet hold og med en
”rigtig” træner. Han hed Salvador Aparicio. Som 8-årig skiftede Messi til
en større klub, der hed Newell’s Old Boys, og her gik det stærkt. Med
Messi som holdets store stjerne, tabte holdet kun 1 kamp på 4 år. Og nu
fik andre klubber i Argentina øjnene op for Lionel Massis talenter.

sandt falsk
Lionel Messi skiftede klub, da han var 16 år
De andre spillere for glade for Lionel Messi
De andre spillere var sure på Lionel Messi

Da han kom til Newell’s old boys, tabte de alle kampe
Da han kom til Newell’s old boys, vandt de næsten alle
kampe

Som du nok har læst, kom Lionel Messi til Barcelona, selvom han
havde en sygdom, der gjorde at han ikke kunne vokse som andre.
FC Barcelona betalte for hans medicin. Så Lionel Messi kunne gå på
deres berømte fodbold-skole, La Masia. Da Lionel Messi var 13 år,
var han 140 cm høj. To et halvt år senere var han 169 cm høj.
Det er den højde, han har i dag. Lionel Messi klarede sig godt i
Barcelona. Han udviklede sig som spiller og fik gode kammerater,
blandt andet blev han gode venner med Cesc Fabregas og Gerard
Pique. Lionel Messi spillede på Argentinas U20 landshold og med
dette landshold vandt han U20-VM. Han blev kåret som
turneringens topscorer og bedste spiller og pludselig fik hele verden
øje på den lille spiller fra Argentina.
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sandt falsk
Lionel Messi målte 169 cm, da han var 13 år
Lionel Messi målte 140 cm, da han var 13 år
Lionel Messi var gode venner med Cesc Fabregas
Lionel Messi spillede ikke på Argentinas U-20 landshold
Lionel Messi vandt guld med Argentinas U-20 landshold
Hele verden fik øje på Lionel Messi
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Messi spillede sin første kamp for Argentinas landshold, da han var 18 år gammel. Han spillede mange
kampe for Argentinas landshold. Han er den spiller,
som har scoret flest mål for Argentina.
Men i 2016 sagde han, at han ikke ville spille for sit
landshold mere. Han var træt af, at de ikke kunne
vinde i finalerne. Han sagde stop. Det gjorde han indtil
2019, hvor han gjorde alle glade ved at vende tilbage
til sit landshold og igen spille for Argentina.
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Ja

Nej

Lionel Messi spillede for Brasiliens landshold
Lionel Messi spillede for Argentinas landshold

Han har ikke scoret mål for Argentinas landshold
Messi ville ikke spille på landsholdet, fordi han var syg
Messi ville ikke spille på landsholdet, fordi de ikke vandt
Messi ville gerne spille på landsholdet i 2018

ID 42413174 © Stef22 | Megapixl.com

I december 2004 var Lionel Messi 17 år. På det
tidspunkt var han 3 millioner euro værd. Det er det
samme som 22,5 millioner kroner. Han blev hele tiden
mere og mere værd for sin klub, fordi han udviklede
sig til være en genial fodboldspiller. Da han var 24
år, var han 100 millioner euro værd. Det er det samme
som 750 millioner kroner. I 2018, da han blev 30 år,
var han 180 millioner euro værd. Det er det samme som
1 milliard og 350 millioner kroner.
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Ja

Nej

Da Lionel Messi var 17 år, var han 3 millioner kroner værd
Lionel Messi var ikke en værdi-fuld fodboldspiller

Da han var 24 år, var han 750 millioner kroner værd
Lionel Messi var mest værd, da han var 17 år
Han var 1 million kroner værd, da han blev 30
Han var mere end 1 milliard kroner værd, da han blev 30
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Lionel Messi har mange rekorder. I 2020 havde han disse:
Flest scorede mål i La Liga
Flest Ballon d’Or (verdens bedste fodboldspiller)
Flest guldstøvler (europæisk topscorer)
Flest mål i et kalenderår
Flest mål i en sæson
Flest mål for FC Barcelona
Første spiller til at score over 40 mål i 10 sæsoner i træk.
Den spiller, som har vundet flest La Liga-kampe nogensinde
Den spiller, som har vundet flest trofæer i FC Barcelonas historie
Første spiller til at score i 6 pokal-finaler i Spanien
Flest spillede kampe for FC Barcelona
Flest scorede mål på hjemmebane for FC Barcelona
… og sikkert mange flere… Messi er måske den fodboldspiller, der har flest rekorder. Og det er
jo også en slags rekord…..

ID 20059763 © Natursports | Megapixl.com

