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Løvehjerte Ståle Solbakken Hent PDF Ståle Solbakken har i to omgange været cheftræner i FC København.
Begge gange har han formået at skabe det, som mange iagttagere kalder ”alle tiders bedste danske klubhold”.

I denne bog inviterer han for første gang nogensinde læseren med ind bag kulisserne, hvor han lægger
taktikken, forhandler kontrakterne og stræber efter de små forbedringer, som kan gøre FC København til en

konkurrencedygtig aktør på den helt store europæiske fodboldscene.

Den 49-årige temperamentsfulde nordmand fortæller om sin voldsomme higen efter at vinde og om de kampe,
som er en konsekvens af hans store ambitioner. Ståle Solbakken er en mand med mange facetter. Han er fx

erklæret socialist og reflekterer i bogen over de absurde summer i moderne fodbold, og han fortæller
åbenhjertigt om de vilde tilbud fra eksotiske lande, som han selv har modtaget, og som han har sagt nej til,

fordi penge dybest set ikke interesserer ham.
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