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Играч от отбора на adidas за Световното първенство – въпроси и отговори 

Един Джеко, нападение, Босна и Херцеговина 
 
 
Колко точно се гордее с участието на Босна и Херцеговина на Световното първенство? 

Чувството е неописуемо. Хората вкъщи са изключително горди, постоянно получавам 

обаждания от роднини и приятели. Играхме със сърцата си за национналния отбор и 

феновете ни отговориха със същото в подкрепата си. Познавам много босненци, които ще 

вземат банкови кредити за да дойдат в Бразилия. Това е голям момент в историята ни и 

означава много за хората. Още като дете съм мечтал да отида в Бразилия. Трябва да се 

възползваме от шанса да покажем на света на какво сме способни. В миналото съм 

казвал, че бих дал всичките си медали за въсможността да играя за Босна на Световно 

първенство и наистина го мисля. 

 

Вие дори бяхте на улицата заедно с феновете за да празнувате, когато се 

квалифицирахте... 

Да, тъй като аз самият съм фен и си спомням когато бях дете какво означаваше да 

подкрепяш националния си отбор. Когато си подсигурихме място на турнира с подбедата 

над Литва показахме колко е могъща Босна. Присъствието на всички 5 хил. фена на 

стадиона и празненствата вкъщи бяха страхотно преживяване. Като нация сме минали 

през тежки периоди, но футболът ни сплотява. 

 

Усилено използвате Twitter, дали ще използвате @EdDzeko за да сте във връзка с 

феновете по време на турнира? 

Разбира се, Twitter е прекрасно средство за поддържане на връзка със феновете и всички 

близки от Босна и Херцеговина. Разбира се няма да мога да отговоря на всеки туийт 

индивидуално, но нека феновете бъдат сигурни, че получваме всички добри пожелания и 

това сграява сърцата ни. Всеки един момент на игрището ще се борим за тях. 
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Сигурно искате да прекарате време със сънародниците си – най-верятно ви липсват в 

Англия... 

Да, приятелите ми от Сараево ми липсват много в Манчестър. Прекарвам много време с 

Александър Коларов, Матия Настасич, и понякога Никича Желавич. Ще бъде страхотно да 

видя групата на едно място. Нашата национална идентичност и гордостта ни означават 

много в Босна и Херцеговина.  

 

Партнирате си страхотно с Ведад Ибишевич в нападение... 

Работим добре заедно и се разбираме взаимно. Познаваме движенията си и какви пасове 

да правим. Това е много важно и се молим да бъде така и в Бразилия. Нападението ни 

беше много добро по време на квалификациите и ако имаме проблеми по време на 

турнира вярвам, че ще можем да ги решим. Беше разочароващо да паднем от Египет по 

време на контролите, но продължителната ни работа заедно ще ни помогне да си върнем 

добрия дух и единността ни. Тябва да покажем на какво са способни могъщите Дракони. 

 

Какви са шансовете да изпаднете от групата, с противници като Аржентина, Нигерия и 

Иран? 

Аржентина са спрягани за победители в групата ни, но ние ще им се противопоставим. Не 

се страхуваме от никого, дори и от Лео Меси. Уважаваме ги, но не можеш да уважаваш 

противника прекалени много, защото започваш да му се поддаваш. Трябва да се 

фокусираме в победи над Нигерия и Иран, с случай че не успеем в мача срещу Аржентина. 

 

В случай че се справите ви очакват по-леки мачове срещу Франция, Швейцария, 

Еквадор или Хундурас... 

Не мислим предварително за елиминациите, но е истина – чакат ни още по-тежки мачове, 

ако продължим напред. Трябва да уважаваме всеки противник, но не се страхуваме. Ако 

продължим напред и стигнем до четвърт финалите, хората в Босна направо ще полудеят 

от радост.  Но всеки тим може да бие всеки, така че ще се противопоставим на всеки 

опомент. 
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Според вас има ли отбори, които ще изненадат хората по време на първенството и ще 

разчупят клишето от отбори, които печелят купата? 

Босна и Херцеговина, надявам се! Не само, че сме агресивни, но и сме добре 

организирани. Но от друга страна Белгия е много класен отбор. Разговарях с Венсан 

Компани, мой съотборник в Манчестър Сити, и той ми каза колко мотивирани са да се 

докажат като истинска сила в световния футбол. Не бих се изненадал ако успеят да стигнат 

до финала в Бразилия, честно. 

 

Всички говорят за Испания, Бразилия, Холандия, Аржентина и Германия преди всеки 

шампионат, но белгииците също имат отбор, които може да сесравни с тях... 

Абсолютно вярно. Запознат съм с много от ирачите им в Висшата английска лига – Симон 

Миньоле, Ян Вертонген, Томас Вермален, Муса Дембеле, Маруан Фелайни, Еден Хазард, 

Кристиян Бентеке, Ромелу Лукаку – списъкът им от добри играчи е впечатляващ. Имат 

голям шанс да достигнат далеч на турнира. 

 

На чия игра се наслаждавахте като дете, имахте ли герой, които да ви оформи като 

играч? 

Моят любим играч винаги е бил Адрей Шевченкко от Украйна. Гледал съм го не само на 

големите търнири, но и на клубно ниво също. Той беше много мощен, бърз, но и сръчен. 

Винаги съм се опитвал да му подръжавам. В днешни време Испания са страхорни за 

гледане. Те са един завършен отбор и са противник, които трябва да избягваме на 

Световното. 

 

Прицелили сте се към Златната обувка? 

Това е много амбициозна мечта и човек никога не знае. Хетрик тук, хетрик там и може и 

да съм сред номинираните. Вече сериозно, това не е нещо върху, което съм се 

концентрирал. В крайна сметка отборът е много по-важен от персоналните награди. Тук 

става дума за Босна, а не за Един Джеко. 
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Как разпускате след мач на подобен турнир? 

Добре е човек да разпусне и да бъде с момчетата. Обикновено плувам, но обичам да 

слушам и музика, това е чудесен начин да се откъснеш от обстановката. Ще си говоря 

много и със семейството ми , те ме държат на земята и ми напомнят защо играя тази игра, 

за кого играя. 


