


Fakta: 

Navn: Neymar da Silva Santos Junior 

Fødselsdag: 5. februar 1992 

Føde-sted: Mogi das Cruzes, Brasilien 

Højde: 174 centi-meter 

Po-si-tion: Angriber 



 Ja Nej 

Han hedder Mogi des Cruzes   

Han hedder Neymar   

Han er født i Danmark   

Han er født i Brasilien   

Han er mere end 170 cm høj   



Neymar er en fodbold-spiller. 

Han blev født i Brasilien. 

Han begyndte at spille i klub i 1999. Han var 7 år 

gammel, da han begyndte at spille i klub. Hans klub 

hed Por-tu-gue-sa San-ti-sta. 

Han fik en ny klub. Den hed San-tos. Han blev  

pro-fes-sionel i den klub. Han var næs-ten 17 år, 

da han fik de-but. I den før-ste sæ-son la-ve-de 

han 14 mål for klub-ben. 



 Ja Nej 

Neymar var 7 år, da han spillede i  

Barcelona. 
  

Neymar var næs-ten 17 år, da han blev 

pro-fes-sionel. 
  

Han spil-le-de i en klub, der hed FCK   

Han spil-le-de i en klub, der hed Santos   

Han sco-re-de 17 mål i første sæson   

Han sco-re-de 14 mål i første sæson   



Neymar ville spille i en ny klub.  

Mange klub-ber ville have Neymar.  

I 2013 fik han en ny klub. Den hed FC Barcelona. 

Han var meget glad for sin nye klub. 

Han var glad, fordi han skulle spille med Xavi,  

Iniesta og Messi. 

Neymar spiller sta-dig i FC Barcelona 



 Ja Nej 

Neymar ville kun spille i Santos   

Neymar ville spille i en ny klub   

FCK var Neymars nye klub   

FC Barcelona var Neymars nye klub   

Neymar var glad for sin nye klub   

Neymar var mål-mand i sin nye klub.   



Neymar er født i Brasilien. 

Han spil-ler på Brasiliens lands-hold. 

Neymar spil-le-de sin før-ste kamp for Brasiliens 

lands-hold i 2010.  

Han var 18 år. 

Brasilien skul-le spil-le mod USA. 

Neymar scorede i den kamp.  

Han scorede efter 28 minutter sit før-ste mål for 

Brasiliens landshold. Brasilien vandt 2-0. 

 



 Ja Nej 

Neymar spiller for Danmarks lands-

hold. 

  

Neymar spiller for Brasilien   

Neymar har scoret mere end 40 mål 

for Brasiliens landshold. 

  

Neymar har scoret mere end 20 mål 

for Brasiliens landshold 

  

Neymar spillede sin før-ste lands-

kamp mod Danmark 

  



Neymar spiller på hold med Messi. 

Messi spiller også i FC Barcelona. 

I 2014 scorede Neymar 8 mål for Barcelona 

I 2014 scorede Messi 7 mål for Barcelona. 

De to spiller sammen. De spiller godt sammen.  

De har scoret flest mål for FC Barcelona. 



 Ja Nej 

Messi og Neymar er u-venner   

Messi og Neymar spiller sammen   

Messi har scoret 8 mål i 2014   

Messi har scoret flere mål end    

Neymar har scoret 8 mål i 2014   

Neymar har scoret flest mål i 2014   



Neymars bedste ven hedder Gan-so. 

Gan-so og Neymar spil-le-de sammen i klubben 

Santos.  

Nu spiller Neymar og Gan-so ikke mere i Santos. 

Gan-so spiller i Sao Paulo i Brasilien. 

Neymar var med til Gan-sos bryl-lup. 

Neymar sang til Gan-sos bryl-lup 



 Ja Nej 

Her ser du Neymar og Messi   

Her ser du Neymar og Gan-so   

De er venner   

De spiller begge to i FC Barcelona   

Neymar sang til Gan-sos bryl-lup   

Neymar sang til Messis bryl-lup   



Her er Neymar med sin søn. 

Neymars søn hedder David Luc-ca da Silva Santos 

David Lucca er født i 2011. 

Neymar var kæreste med Carolina Dantas. 

Hun er mor til David Lucca. 

Neymar og Carolina er ikke kærester mere. 

Neymar og Carolina er venner. 



 Ja Nej 

Neymar har en søn   

Neymar har en datter   

Neymars søn hedder David Lucca   

David Luccas mor hedder Messi   

David Luccas mor hedder Carolina   

Carolina og Neymar er gift   



Neymar er meget rig. 

Han tjener mange penge på at spille fodbold. 

Han kan godt lide dyre ting. 

I 2012 købte han en lyst-båd til 50 millioner. 

Han købte også en por-che til 3 millioner. 

Han købte 3 huse til 15 millioner. 

 



 Ja Nej 

Neymar er fat-tig   

Neymar er rig   

Neymar købte en bil til 3000 kr.   

Neymar købte en bil til 3 millioner   

Neymar købte 3 huse   

Neymar købte en lille båd   



Neymar kan godt lide at klæ-de sig ud. 

Her kan du se ham, når han er klædt ud. 

Her er han klædt ud som Elvis. 

Kender du Elvis? 

Elvis var rock-stjer-ne. 

Neymar skul-le lave re-kla-me for is. 

I den re-kla-me var han klædt ud som Elvis. 



 Ja Nej 

Neymar klæder sig ud til fest   

Neymar har lavet en reklame   

Den reklame var for sodavand   

Den reklame var for rock-musik   

Den reklame var for is   

Neymar var klædt ud som Elvis   
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