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Svennis Sven-G\u00f6ran Eriksson Hent PDF Få har som Sven-Göran Eriksson – Svennis – forstået og

analyseret fodbold på verdensplan. Nu fortæller ham om sit hemmelighedsfulde liv og om spillet på såvel
som uden for fodboldbanen. Svennis historie er verdensfodboldens historie, fra folkesport til milliardindustri.
Hans 35 år lange karriere som træner har bragt ham jorden rundt kulminerende med hans tid som den første
udenlandske landstræner for det engelske landshold. IFK Göteborg, Befica, Roma og Manchester City er
nogle af de andre klubadresser i løbet af et dramatisk liv med megen med- og modgang. Ikke mindst på det
private niveau, hvor de store successer er blevet modsvaret af utroskabsskandaler, og tjente millioner er tabt
igen lige så hurtigt. ”Svennis” er historien om moderne fodbold på verdensplan. Direkte og ærligt fortæller
Svennis selv om sejrene, nederlagene og alle de underholdende historier midt imellem. Men han fortæller
også om elitefodboldens ”dark side” – om milliarderne, om presset, manipulationerne og magtspillet.
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fodbold på verdensplan. Nu fortæller ham om sit hemmelighedsfulde

liv og om spillet på såvel som uden for fodboldbanen. Svennis
historie er verdensfodboldens historie, fra folkesport til

milliardindustri. Hans 35 år lange karriere som træner har bragt ham
jorden rundt kulminerende med hans tid som den første udenlandske
landstræner for det engelske landshold. IFK Göteborg, Befica, Roma
og Manchester City er nogle af de andre klubadresser i løbet af et
dramatisk liv med megen med- og modgang. Ikke mindst på det
private niveau, hvor de store successer er blevet modsvaret af

utroskabsskandaler, og tjente millioner er tabt igen lige så hurtigt.
”Svennis” er historien om moderne fodbold på verdensplan. Direkte
og ærligt fortæller Svennis selv om sejrene, nederlagene og alle de
underholdende historier midt imellem. Men han fortæller også om



elitefodboldens ”dark side” – om milliarderne, om presset,
manipulationerne og magtspillet.
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