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Opis
Książka ma przybliżyć kontynent, na którym po raz pierwszy w historii zostaną rozegrane futbolowe
mistrzostwa świata, i zaciekawi nie tylko kibiców, ale również osoby zainteresowane życiem codziennym
mieszkańców Afryki. Całość poprzedza przedmowa Henryka Kasperczaka – polskiego szkoleniowca
szczególnie cenionego na Czarnym Lądzie, który prowadził z sukcesami kilka afrykańskich drużyn
narodowych. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej Michał Zichlarz opisujehistorię
afrykańskiego futbolu i najsłynniejszych piłkarzy. Na przykładzie Pucharu Narodów Afryki można się
przekonać, jak wielkie emocje wywołuje futbol na Czarnym Lądzie, gdzie piłka nożna to coś więcej niż tylko
sport. Autor dużo uwagi poświęcił osobie polskiego szkoleniowca Henryka Kasperczaka, który z sukcesami
prowadził drużyny afrykańskie. Przypatrywał się z bliska jego pracy z reprezentacją Senegalu. W książce
pojawia się też sporo nazwisk piłkarzygrających dawniej lub obecnie w polskich klubach. W drugiej część
książki dominuje proza życia, ale i tam nie brakuje futbolowych afrykańskich drużyn narodowych. Autor
opisuje swoje wrażenia z pobytu w RPA, które będzie gospodarzem Mundialu 2010. W Mozambiku szukał
śladów Eusebio, jednego z najlepszych piłkarzy w historii Czarnego Lądu. Kolejny rozdział poświęcony jest
Nigerii. Jednym z głównych celów wyjazdu do tego kraju było dotarcie do rodziny pierwszego
czarnoskórego reprezentanta Polski – Emmanuela Olisadebe. Prawdopodobnie po raz pierwszy ujawnione
zostaną szczegóły transferu „Olego” z nigeryjskiego klubu Jasper United do Polonii Warszawa. Ostatni
rozdział poświęcony jest temu, z czym afrykański futbol szczególnie kojarzy się kibicom, czyli czarom na
boisku. Książka jest ilustrowana mapami i bogatym materiałem zdjęciowym (około 100 fotografii czarnobiałych i wklejka barwna), zawiera tez indeks nazwisk.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/afryka-gola-futbol-i-codziennosc-z-przedmowa-henrykakasperczaka/

