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Fodboldbossen Adam Møller Gomaa Hent PDF Forlaget skriver: Fodboldbossen er manden med magten. Det
er ham, der skal købe og sælge spillere. Ham, der skal fyre træneren. Ja, faktisk er det ham, der har hele det
sportslige ansvar, og derfor er det også ham, der skal have sin røv ristet, når klubben kommer i modvind.

I bogen her møder du forskellige sportschefer og sportsdirektører fra Superliga-klubberne, som igennem en
række interviews tilsammen tegner et portræt af FODBOLDBOSSEN og giver et unikt indblik i jobbet på

godt og ondt.

Du kommer med til genstridige kontraktforhandlinger, til middag for ned- rullede persienner med en agent,
som har sine egne livvagter, og du er med, når fodboldbossen på sin vej ud for at se på en spiller, må trykke

sig mod bunden af en gammel Lada i et skummelt slumkvarter i Senegal for at slippe levende derfra.

 

Forlaget skriver: Fodboldbossen er manden med magten. Det er ham,
der skal købe og sælge spillere. Ham, der skal fyre træneren. Ja,

faktisk er det ham, der har hele det sportslige ansvar, og derfor er det
også ham, der skal have sin røv ristet, når klubben kommer i

modvind.

I bogen her møder du forskellige sportschefer og sportsdirektører fra
Superliga-klubberne, som igennem en række interviews tilsammen
tegner et portræt af FODBOLDBOSSEN og giver et unikt indblik i

jobbet på godt og ondt.

Du kommer med til genstridige kontraktforhandlinger, til middag for
ned- rullede persienner med en agent, som har sine egne livvagter, og
du er med, når fodboldbossen på sin vej ud for at se på en spiller, må

trykke sig mod bunden af en gammel Lada i et skummelt
slumkvarter i Senegal for at slippe levende derfra.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fodboldbossen&s=dkbooks

