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https://www.youtube.com/watch?v=B8xgCPYlTaM
čas 0:00 – 1:46
I was like Superman.
Nobody could break me.
The best way to help the team is to score goals.
I came from my own planet, planet Zlatan.
My moment when I should have gone to England.
I mean I was talking to different players that I know good and that I trust that will give me a
honest opinion.
Everybody said „Don’t do it.“ It’s not good for a career. You don’t do a good season and people
will say the rest of your things you did before is useless because you didn’t make it in England.
Yea you did it there you didn’t do it here. But that triggered me. Because that is the challenge
I want. So I went against everybody that said to me „no“ I said this es exactly what I want to
do. Everybody thought that I’m to old. But I came and I make the Premiere League look old. I
had a fantastic time in United. It was a mix I had …... and …….. like the older Player, let say and
then I had this young guys not new comerce but young guys who wanted to go to show the
world who they are and I had a good time because I got to know everybody. And I came in a
different possition because I was more like the mature guy and I know all these young that
was not so mature, let say.
Pogba, I’ve never played with him before, I didn’t know him as a person and when I get to
know Pogba in that moment I found a fantastic person, fantastic football player but at the
same time it needs to be guided small things but in the right way.
Byl jsem jako Superman.
Nikdo mě nemohl porazit.
Nejlepší způsob, jak pomoct týmu je dávat góly.
Přišel jsem z vlastní planety, planety Zlatan.
Můj okamžik, když jsem měl jít do Anglie. Mluvil jsem s různými hráči, které znám dobře a kteří
věřím mi dají upřímný názor.
Každý říkal „nedělej to“ není to dobré pro kariéru. Nepovede se ti sezóna a lidi řeknou, že to
všechno, co jsi udělal před tím je zbytečné, protože to nedokážeš v Anglii. Jo tys to dokázal
tam ale ne tady. Ale to to ve mně spustilo. Protože to je ta výzva, kterou já chci. Takže jsem
šel proti všem, kdo řekli ať to nedělám. Já řekl, že to je přesně to, co chci. Každý si myslel, že
už jsem moc starý. Ale já jsem přišel a udělal jsem to, že Premiere League vypadá stará. Měl
jsem fantastický čas v United. Byl to takový mix …nevím… and …nevím…jako staří hráči,
řekněme a potom jsem měl ty mladé hráče, kteří chtěli ukázat světu, kdo jsou. I já jsem to měl
dobré, protože jsem poznal všechny. A přišel jsem v jiné pozici, protože já už jsem byl víc zralý
a znal jsem všechny ty mladé, ne tak zralé, řekněme.
Pogba, nikdy předtím jsem s ním nehrál, neznal jsem ho jako osobu a když jsem ho poznal,
v ten moment jsem objevil fantastickou osobu, skvělého fotbalistu ale zároveň tam bylo
potřeba trošku ho vést v maličkostech ale tím dobrým směrem.

