
Hooligan
Hent bøger PDF

Jonas Nyrup

Hooligan Jonas Nyrup Hent PDF

"Jeg blødte over det hele, havde brækket anklen og fået et slag på rygsøjlen. Lægerne sagde, at næsen bliver
ved med at løbe resten af mit liv. Er det det værd? Gu' fanden er det fucking det værd ..."

Tag med på en rejse ind i et lukket univers, hvor fodbold er mere end en hobby, og ære betyder alt.

For første gang fortæller topfolk fra Danmarks tre største hooliganfraktioner om livet i fodboldens
underverden. Det er en fortælling om blod, broderskabsbånd og den eksplosive kærlighed til en fodboldklub,

der driver unge mænd til at opsøge livsfarlige slagsmål.

Hooligan er historien om fodboldvoldens udvikling i Danmark og dens internationale forbindelser. Fra
fødslen i de danske storbyer til fremkomsten af moderne casuals, der klæder sig i mærketøj og aftaler deres

slåskampe på forhånd. I begyndelsen var våben bandlyst. I dag er der kun to regler, som altid bliver
overholdt. Man stikker ikke af - og man sladrer aldrig!

Forfatterne Jonas Nyrup og Tom Carstensen har fulgt hooliganmiljøet i mange år og har begge en baggrund
som journalister. Jonas Nyrup er tidligere sportsjournalist og blev i 2008 kåret til Årets Sportsjournalist. Tom

Carstensen er journalist på DR og har fulgt hooliganmiljøet siden 2004.
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