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„Messi. Historia chłopca, który stał się legendą.” 
 

Na tę wiadomość czekała ogromna liczba kibiców piłki nożnej w Polsce –                   

9 listopada 2011 ruszy sprzedaż biografii najlepszego piłkarza na świecie, Leo 

Messiego. Książka „Historia chłopca, który stał się legendą” zostanie 

wydana przez wydawnictwo Sine Qua Non w ramach projektu FCBooks.pl. 
 

 

Messi.  
Historia chłopca który stał się legendą. 

Messi.  

La historia del chico que se convirtió en leyenda. 

 

Autor: Luca Caioli 

Tłumaczenie: Barbara Bardadyn  

Język oryginału: hiszpański 

Wydawnictwo: Sine Qua Non 

Ilość stron: 340 tekst +  20 wkładka zdjęciowa 

Premiera w Polsce: 9 listopada 2011 

Cena: 39,90 

www.wsqn.pl 

 

 

Leo Messi to znany, podziwiany i szanowany, przez wielu uważany za najlepszego 

piłkarza w historii. Jego nazwisko znają wszyscy, ale niewielu zna jego życie.  

Dziennikarz i autor bestsellerowych książek Luca Caioli dotarł do wszystkich 

faktów i ciekawostek z życia młodej gwiazdy futbolu, rozmawiał z rodzicami, 

trenerami z dzieciństwa, przyjaciółmi i bliskimi w Argentynie i Hiszpanii, ważnymi 

postaciami w Barcelonie, a przede wszystkim z samym Messim.  

Z opowieści wyłania się historia wyjątkowego chłopca i mężczyzny, skromnego i 

oszczędnego w słowach, przemawiającego głośno i dobitnie na boiskach 

piłkarskich całego świata. 

„Messi. Historia chłopca, który stał się legendą” to najbardziej znana, wydawana 

w wielu krajach i tłumaczona na wiele języków biografia Messiego. Polskie 

wydanie jest jednak wyjątkowe, gdyż specjalnie dla FCBooks.pl, autor 

dopisał dodatkowe rozdziały, dzięki czemu w ręce polskich czytelników 

trafia najbardziej aktualna wersja na świecie! 

Książka najlepszego piłkarza w historii FC Barcelony to kolejne wydanie 

przygotowane przez FCBooks.pl, czyli unikalny projekt Wydawnictwa Sine Qua 

Non oraz polskiej Penyi Fan Club Barca Polska i z pewnością najbardziej 

oczekiwana pozycja dla wielu sympatyków „Dumy Katalonii” w Polsce. 



 

Biografia została opatrzona wstępem napisanym przez Dariusza Wołowskiego, 

dziennikarza sportowego oraz Tomasza Lasotę, prezesa FCB Polska. 

Książkę przedpremierowo będzie można zobaczyć podczas 15 Targów 

Książki  w Krakowie. Zapraszamy na stoisko wydawnictwa Sine Qua Non 

w Salonie Nowych Mediów, Sektor F6.  

Informacja o autorze:  

Luca Caioli - włoski dziennikarz sportowy mieszkający w Hiszpanii, pisał dla 

L’Unita, Il Manifesto, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere della i Rai 

3 we Włoszech, ITV w Anglii, redaktor naczelny francuskiej Euronews TV. Spod 

jego ręki wyszły niezwykle popularne biografie m.in. Ronaldinho, Fernando 

Torresa i Zinedine’a Zidane’a. 

 

Wydawca w Polsce:  

Sine qua non – Wydawnictwo Sine Qua Non powstało w połowie 2010 roku. 

Ideą, która przyświecała założycielom jest publikowanie książek “z pasją”. Dla 

jednych pasją jest piłka nożna, dla innych film, trzeci interesuje się sztuką 

współczesną a jeszcze kolejny po prostu literaturą. Jednak każdy z nich ma 

możliwość dzielić się swoją pasją właśnie poprzez książkę.  

 

W oparciu o te założenia działa Sine Qua Non. Wśród pozycji, które ukazały się 

nakładem wydawnictwa można znaleźć książki o piłce nożnej, sztuce 

współczesnej, serialowe oraz inne, które są realizacją pasji.  

 

Strona www: www.wsqn.pl 

 
Kontakt dla prasy: 

Łukasz Kuśnierz 

Tel: 509 600 505 

lk@wsqn.pl 

 
 

Książka dostępna w sprzedaży na www.fcbooks.pl w sieci Empik oraz 

wybranych księgarniach.  
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