
ZLATAN– mannen som fick Sverige 
att börja läsa.Föreläsning ABF-
Huset Stockholm 5 november kl 18 
David Lagercrantz, författare till Jag är Zlatan Ibrahimovic berättar. 
Boken är just nominerad tilll William Hill Sports Book of the Year Award, världens 
äldsta och mest prestigefyllda pris för sportböcker. 
 

TID OCH PLATS: Tisdag 5 november kl 18.00 ABF-Huset, Sveavägen 41 

Stockholm.  

 Hur väcks lusten och läsglädjen hos killar? 

Boken om Zlatan är såld i ofattbara 750 000 exemplar enbart i Sverige och till 20 

länder. David Lagercrantz har mästerligt fångat Zlatans egen berättelse om 

invandrarresan från våldet, kaoset och fattigdomen i Rosengård till 

världsberömmelse som en av de allra bästa fotbollspelarna i världen.Boken som blivit 

sönderläst på biblioteken av unga män som aldrig förut läst. 

- Hylla gärna Zlatan för hans dribblingar, men kanske än mer för att han fått oinvigda 

att börja läsa, säger författaren David Lagercrantz. 

 

”Sensationellt intressant. Sensationellt bra." Patrik Svensson, Sydsvenskan 

"Herregud, det här är ju dynamit!" Simon Bank, Aftonbladet 

”Det här är nog den bästa samtida arbetarklasskildringen från våra svenska 

storstadsförorter som jag har läst."  Gunnar Bolin, Kulturnytt 

"Det är så bra. Det är så förbannat bra… Varje mening innehåller hat, ilska, insikter 

och åsikter och utsikter som är så starka att de överglänser det mesta jag läst i 

bokform på åratal i Sverige.… David Lagercrantz har skapat en barndomsskildring 

som är ett mästerverk. En läsklassiker.” Lasse Anrell, Aftonbladet. 

”Det mesta snacket om invandrare kommer från politiker som docerar över dem. De 

här böckerna (Philips Roth Portnoys besvär och Jag är Zlatan Ibrahimovic ) är 

underbara första hands skildringar om hur det är att växa upp i 



invandrarfamiljer." Simon Kuper, Financial Times – som gör en stor jämförelse 

mellan Jag är Zlatan Ibrahimovic och Philip Roths klassiker.  

 
 

Inledning: Bengt Göransson, tidigare kulturminister 

Moderator: Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen 

 

Läsrörelsen och ABF Stockholm i samarbete med Bonnierförlagen, Natur & 

Kultur  

 

För ytterligare information och kontakter: 

Li Södermark, pressekreterare Läsrörelsen, tel. 076-216 07 

12 li.sodermark@lasrorelsen.nu 
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