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Barske bemærkninger i sportens verden Thomas Lund Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Sport bringer
følelser frem i os alle. Nogle gange gjalder hurraråbene, nogle gange bander og svovler man.

Bogen Barske bemærkninger i sportens verden indeholder citater fra glade, sure, sjove og ironiske fodbold-
og håndboldspillere, fra vanvittige boksere, fra fartglade motorsportsudøvere og fra udmattede cykelryttere.

Og ikke mindst fra de journalister, der dækker begivenhederne.

Læs citater om blandt andet de store fodboldklubber som FCK, Brøndby, AGF, OB og AaB, men naturligvis
også om alle de andre klubber. Om Anja Andersen, Joachim Boldsen, Mikkel Kessler, Brian Nielsen, Bjarne

Riis, Brian Holm og alle de andre.

»Hvis Per Bjerregaard vil holde op med at fortælle usandheder om os, vil vi til gengæld undlade at fortælle
sandheden om ham.«

- Niels-Christian Holmstrøm

»Der er ikke noget godt ved damehåndbold, når jeg sammenligner med herrehåndbold. Det er to forskellige
verdener, og det er næsten flovt at se, hvor lidt de kan.«

- Joachim Boldsen

»Skulle jeg møde mig selv, ville jeg skide i bukserne.«
- Mikkel Kessler

»Farvel gutter, jeg er smuttet af sted efter de tre pinde. Vi ses i ryttergården. Mojn.«
- Ole Olsen

»Floyd Landis bliver svær at slå. Denne seje kæmpe, der ligner en mellemting mellem komikeren Frank
Hvam og en flodhest.«

- Jørn Mader
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