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Träffsäker fotbollssatir av John O´Farrell 
 

John O´Farrell är författaren och ståuppkomikern bakom succéromanen 
”Mannen som glömde sin fru”. Nu är han tillbaka med en välskriven 
fotbollssatir fylld av humor och med stor kärlek till sporten.  
”Det finns bara två David Beckham” är en skruvad framtidsskildring  
med starka kopplingar till dagens FIFA-skandaler.  
  
- John O'Farrell är en av mina favoritförfattare, han skriver med både humor och värme. 
Det här är en bok för fotbollsfans, men också för alla som vill ha en rolig läsupplevelse, 
säger Pia Printz, förläggare som också översatt boken. 
 
Det finns bara två David Beckham är John O’Farrells kärleksbrev till fotbollen – en del 
detektivhistoria, en del sportmemoar och en stor del satir över hela den korrupta FIFA-
cirkusen. Få kan skruva den som John O’Farrell. 
 
Om boken: 
Brukar du sitta i timmar och diskutera med vänner hur bästa startelvan skulle se ut i nästa 
fotbolls-VM? Nu är det 2022 och diskussionen är äntligen över – England har elva spelare 
som håller toppklass, och det till synes oslagbara laget har gått till VM-final i Qatar. Men är 
det inte märkligt med spelarnas nästan kusliga likheter med tidigare engelska 
fotbollslegendarer? Sportjournalisten Alfie Baker är något på spåren, och han blir mer och 
mer övertygad om att det finns en skandalös hemlighet bakom Englands fantastiska form.  
Alfies livsdröm är att se det egna landslaget vinna världsmästerskapet. Men om han 
avslöjar den chock- erande sanningen skulle hans älskade England kunna skickas hem i 
vanära ... Plötsligt handlar det om mer än England mot Tyskland – det är Kärlek mot Plikt, 
Sanning mot Lycka. Den psykiska pressen vid straffläggning är inget jämfört med detta. 
 



 
John O'Farrell bor i Storbritannien och är en etablerad författare, komiker och politiker. 
Hans böcker har översatts till över 25 språk. Printz Publishing gav 2012 ut succéromanen 
Mannen som glömde sin fru som sålde i över 16 000 exemplar. John O’Farrell är också 
aktuell med musikalen Something rotten. 
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För mer information vänligen kontakta: Helena Walfridsson presskontakt för 
Printz Publishing, tel. 073-663 76 12, helena@editk.se. 

Printz Publishing startades hösten 2010 och är ett förlag som ger ut svensk och 
utländsk skönlitteratur och fackböcker. Förlaget drivs av Pia Printz och Anna 
Levahn. ”Tanken med Printz Publishing är att ge ut böcker som vi saknar i 
bokhandeln, böcker i en genre som vi kallar intelligent underhållning. 
Feelgoodberättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna och smarta – och 
gärna roliga”, säger Pia och Anna. Förlaget ger ut översättningar av några av 
Storbritanniens största författare och bland böckerna finns succéromanerna ”En 
dag” av David Nicholls och ”Livet efter dig” av Jojo Moyes 

 


