
Fodbold med mere: Optegnelser fra den vide
verden

Hent bøger PDF

Per H\u00f8yer Hansen
Fodbold med mere: Optegnelser fra den vide verden Per H\u00f8yer Hansen Hent PDF Fodbold er ofte andet
og mere end den kamp, der udspiller sig på banen. Nogle gange gemmer der sig en anden historie i historien
om den gode kamp. Per Høyer Hansen tager os med til 22 fodboldkampe verden over, hvor det politiske,

økonomiske, sociale, religiøse og psykologiske aspekt har spillet en rolle. Det begynder i Paris i 1975, hvor
de første hooligans dukker op til Europa Cup-finalen mellem Bayern München og Leeds United, og derefter
skal vi til Montréal, Asunción, Lusaka, Buenos Aires, Valletta, Næstved, Hong Kong, Barcelona, London,
Elbasan, Bruxelles, Nezahualcoyótl, Berlin, Sydney, Singapore, Port-of-Spain, Landskrona, Santiago,
Gentofte, Dakar og Göteborg. Per Høyer Hansen (1941-2001) var en dansk sportsjournalist, hvis

hovedinteresse lå indenfor fodboldsporten. Han begyndte sin karriere hos Ritzau og fortsatte derefter til
Information og endelig til TIPS-bladet. Han skrev desuden en lang række bøger om fodboldens store

mesterskaber. Per Høyer Hansen modtog Publicistprisen i 1985 og sportsjournalisternes pris "Den Gyldne
Pen" i 1992.

 

Fodbold er ofte andet og mere end den kamp, der udspiller sig på
banen. Nogle gange gemmer der sig en anden historie i historien om
den gode kamp. Per Høyer Hansen tager os med til 22 fodboldkampe
verden over, hvor det politiske, økonomiske, sociale, religiøse og

psykologiske aspekt har spillet en rolle. Det begynder i Paris i 1975,
hvor de første hooligans dukker op til Europa Cup-finalen mellem
Bayern München og Leeds United, og derefter skal vi til Montréal,
Asunción, Lusaka, Buenos Aires, Valletta, Næstved, Hong Kong,
Barcelona, London, Elbasan, Bruxelles, Nezahualcoyótl, Berlin,

Sydney, Singapore, Port-of-Spain, Landskrona, Santiago, Gentofte,
Dakar og Göteborg. Per Høyer Hansen (1941-2001) var en dansk

sportsjournalist, hvis hovedinteresse lå indenfor fodboldsporten. Han
begyndte sin karriere hos Ritzau og fortsatte derefter til Information



og endelig til TIPS-bladet. Han skrev desuden en lang række bøger
om fodboldens store mesterskaber. Per Høyer Hansen modtog
Publicistprisen i 1985 og sportsjournalisternes pris "Den Gyldne

Pen" i 1992.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Fodbold med mere: Optegnelser fra den vide verden&s=dkbooks

