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Martin Ødegaard er den norske 16-åringen som i januar 2015 ble signert, som første nordmann, av Real
Madrid. Verdens største fotballklubb.
Supertalentet har allerede mange "tidenes yngste"-rekorder bak seg, og denne boken forteller om veien fra
Kjappen i Drammen til storklubben i Madrid.
Et must for alle Martin Ødegaard-fans!
Endelig tok Benitez til vette og startet med Martin Ødegaard. Mulig han følte at han måtte gjøre det siden de
var i Martins hjemland, og folk forventet det, men.
Det får så være om Martin har føttene i orden, det er hodet som må være på plass om dette fantastiske
potensialet skal utvikles, hvis ikke er fallhøyden enorm. Den britiske avisen The Telegraph skriver i natt:
«Martin Ødegaard avviser Liverpool, Barcelona og Bayern München. De spanske gigantene vinner en hard.
Mye er blitt sagt, skrevet og ment om Martin Ødegaard det siste året. Den beskjedne 16 åring som tok Norge
med storm sist sesong i Tippeligaen.
Jeg skal ærlig. Martin Ødegaard (18) blir presentert som Heerenveen-spelar tysdag føremiddag. Dette melder
den nederlandske klubben på nettsidene sine. Han går til. RIO DE JANEIRO / OSLO (Dagbladet): Brasils

tredje største avis, O Globo, har i dag en artikkel som omhandler Martin Ødegaard , hvor han kort og godt.
Martin Ødegaard fikk det siste kvarteret som innbytter og slo den målgivende pasningen forut for Heerenveens
siste mål i 2-4-tapet for Vitesse lørdag. Ødegaardeffekten.
Martin har brøytet vei for at flere norske talenter skal komme seg til utlandet. Martin Ødegaard (16) er nok et
steg nærmere å debutere for Real Madrids førstelag. Han er nemlig en del av Real Madrids tropp som møter
dumpekandidat. – Jepp.
Me llamo Martin, soy un jogador del futbol de Real Madrid. – Eres un buen amigo, Christian de Wales. – No,
Ronaldo, no ahi.

