Vi kalder dem helte
Sprog:

Dansk

Udgivet:

28. marts 2018

Kategori:

Selvbiografi og personer

Forfatter:

Kurt Thyboe

Forlag:

Saga

ISBN:

9788711825884

Vi kalder dem helte.pdf
Vi kalder dem helte.epub

I "Vi kalder dem helte" har sportjournalist og kommentator Kurt Thyboe samlet historierne bag nogle af
idrættens største personligheder. Det er historier fulde af jernhård vilje, toppræstationer, dybe nederlag og
store sejre. Om enere, der bliver bakket op af verdenspressen, når de vinder og hånet når de taber. Det er
historier om dem, vi kalder helte... Læs om blandt andre: Anja Andersen, Jesper Skibby, Mike Tyson, Brian
og Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Ragnhild Hveger, Hristo Steichkov og mange flere... Kurt Thyboe (f.
1940) er en dansk sportkommentator, journalist, freelanceskribent og forfatter. Han har tidligere skrevet
"Ritter: portræt af en cykelrytter" (1976), "Elvis" (1977), "Muhummad Ali" (1995), "Brøndby forever" (1997)
og "FCK : på jagt efter den umulige drøm" (1999).
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