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Over stregen Sid Lowe Hent PDF Forlaget skriver: I "Over stregen" fortæller Luis Suárez med egne ord om,
hvordan han som dreng lærte at gi´ og ta´, når han spillede gadefodbold i et fattigt kvarter i Uruguay. Om

læreårene i hollandske Ajax, hvor han lærer at tænke fodbold, og om op- og nedturene på den helt store scene
i Liverpool FC. Han fortæller om bideskandalen ved VM i sommeren 2014 og det følgende drømmeskifte til
FC Barcelona. Og om kærligheden til Sofi og børnene - og om længslen efter det stille familieliv uden for

projektørlyset.

"Kannibalen", som han er blevet kaldt, er en vindertype med et voldsomt temperament. Overtændt og over
stregen, helt sikkert. Gal og genial, muligvis. Men racist? I bogen svarer Suárez for første gang offentligt på

racismeanklagerne og giver sin forklaring på bid og overdramatiseringer på banen.

Undervejs får vi en række interessante sammenligninger mellem sydamerikansk, hollandsk, engelsk og
spansk fodbold.

 

Forlaget skriver: I "Over stregen" fortæller Luis Suárez med egne
ord om, hvordan han som dreng lærte at gi´ og ta´, når han spillede
gadefodbold i et fattigt kvarter i Uruguay. Om læreårene i hollandske
Ajax, hvor han lærer at tænke fodbold, og om op- og nedturene på
den helt store scene i Liverpool FC. Han fortæller om bideskandalen
ved VM i sommeren 2014 og det følgende drømmeskifte til FC

Barcelona. Og om kærligheden til Sofi og børnene - og om længslen
efter det stille familieliv uden for projektørlyset.

"Kannibalen", som han er blevet kaldt, er en vindertype med et
voldsomt temperament. Overtændt og over stregen, helt sikkert. Gal
og genial, muligvis. Men racist? I bogen svarer Suárez for første
gang offentligt på racismeanklagerne og giver sin forklaring på bid

og overdramatiseringer på banen.

Undervejs får vi en række interessante sammenligninger mellem
sydamerikansk, hollandsk, engelsk og spansk fodbold.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Over stregen&s=dkbooks

