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Ingen kunne have forudset, at en klejn tysk knægt med tyrkisk familie, der voksede op i et
lejlighedskompleks i Gelsenkirchen (og hellere ville have heddet Matthias end Mesut, da han var lille), ville

blive en global superstar i verdens største fodboldliga, vinde VM 2014 samt erobre titler i klubber som
Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid og Arsenal, men det har Mesut Özil gjort – og han er ikke engang

fyldt 30 år.

Men han er mere end det. Mesut Özil er muslim og som sådan ambassadør for en moderne og åben udgave af
islam, hvilket gør ham til rollemodel i den muslimske verden – en fanskare, han primært når gennem de
sociale medier med 30 millioner følgere på Facebook. Da Mesut postede et billede af sig selv i hvid kjole

foran Ka’baen i Mekka, affødte det millionvis af likes og kommentarer i løbet af få timer.

I sin fremragende selvbiografi I skudlinjen, træder Mesut Özil frem med åbent ansigt og fortæller ærligt og
modigt om sit liv som fodbold-wonderboy og multi-kulti-forbillede med alle de tæsk og glæder, det har givet.
Sjældent er man kommet så tæt på en professionel fodboldspiller – som ovenikøbet befinder sig midt i vor

tids mest sprængfarlige kulturkonflikt.
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