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Blod, sved og fodboldtrøjer Jesper Herholt Hent PDF En unik og gennemillustreret bog om fodboldtrøjer, der
er båret i kamp af både danske og udenlandske fodboldstjerner.

Blod, sved & fodboldtrøjer er skrevet af Jesper Herholt, som har landets måske mest komplette og
interessante samling af fodboldtrøjer båret af spillerne selv, der har brugt dem i kampe i verdens største sport.
For første gang åbner Jesper Herholt nu op for sit eget personlig skatkammer af specielle fodboldtrøjer med
hver deres særlig historie. Tilsammen skaber de en fortælling om blod, sved og fodboldtrøjer - en fortælling,
som er fascinerende og dragende og som handler om det måske vigtigste symbol for enhver fodboldfan:

Uniformen.

I Blod, sved og fodboldtrøjer kan man blandt andet se en unik samling af samtlige fodboldtrøjer brugt i den
engelske Premier Legaue i sæsonen 2012/2013.

Man kan se den trøje som den hollandske stjerneangriber Marco Van Basten havde på, da han med sit
brændte straffespark i EM-semifinalen i 1992 bragte Danmark i Finalen. Og man kan læse, hvordan det

lykkes bogens forfatter at skaffe en helt særlig trøje fra sin favoritklub Tottenham.
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