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Den hemmelige fodboldspiller (The Secret Footballer) startede som en blog i den engelske avis The Guardian
i begyndelsen af 2011. En anonym fodboldspiller med en lang karriere i Premier League fortæller om livet bag
facaden i verdens største og dyreste liga.I efteråret 2012 udkom bogen I am The Secret Footballer så og skabte
med det samme sensation – også uden for England – og blev en øjeblikkelig bestseller. Den hemmelige
fodboldspillers identitet er stadig ukendt. Kun en håndfuld personer ved, hvem han er. I England har
gætterierne stået på siden bloggens begyndelse, og der findes sågar en webside,
whoisthesecretfootballer.co.uk, der nøje kortlægger spor og kandidater. Favoritten lige nu er ...
ja, tjek selv.Men er det vigtigt at vide, hvem han er? Egentlig ikke. Det interessante er det, han fortæller om
livet som professionel fodboldspiller. Det er artige sager, saftige sager, som på mange måder bekræfter
fordommen om, at moderne fodboldspillere lever på en anden planet, men som man læser bogen, fortælles der
også en anden historie, en menneskelig historie om de omkostninger, der lurer bag dårskaben, hårdheden og
rigdommen. Det er stærke sager.
Dybdeborende journalistik dækker hele finansverdenen for dig. Få det bedste overblik over de mest aktuelle
sager i Danmark og resten af verden. 18-03-2016 Netværksmøde på Børglum Kloster med borgmester Birgit
Hansen, Frederikshavn kommune Det var oprindeligt planlagt, at borgmester Arne Boel, Hjørring kommune,
også skulle have deltaget, men da det viste sig, at den … 26-05-2008 Annual Klipper Klub Luncheon på

Jensens Fiskehus i Sæby Der er opstået den gode tradition, at Bodil og Jim, der bor store dele af året i Dubai,
men ejer hus her på vejen, inviterer på frokost som tak for, a. Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller
hvad hun har 'lært' PET havde i august 2012 tilbudt Storm 25. Indbundet • 80 sider • 249,95 kr. Den
Hemmelige Socialdemokrat er en bog udgivet i februar 2014, og også betegnelsen for den anonyme
(pseudonyme) forfatter bag bogen. Indbundet • 80 sider • 249,95 kr. 000 kroner om måneden skattefrit i 5 år
for at undlade at træde frem i offentligheden. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle
historier og noveller.
Bogen handler om den sportslige historie kronologisk fortalt. 000 kroner om måneden skattefrit i 5 år for at
undlade at træde frem i offentligheden.
Denne omfattende guide til 'Star Wars – The Last Jedi' løfter sløret for de utrolige nye figurer, fartøjer og
eksotiske steder i Star Wars-galaksen. Bogen handler om den sportslige historie kronologisk fortalt. Bogen
handler om den sportslige historie kronologisk fortalt. Få det bedste overblik over de mest aktuelle sager i
Danmark og resten af verden. Den Hemmelige Socialdemokrat er en bog udgivet i februar 2014, og også
betegnelsen for den anonyme (pseudonyme) forfatter bag bogen. Indbundet • 80 sider • 249,95 kr. I
KØKKENET: Til den store sandwich. Få det bedste overblik over de mest aktuelle sager i Danmark og resten
af verden. J.

