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Kasper Christian Mohr Boisen Hent PDF Historien om Kasper Schmeichel, Danmarks bedste målmand. Han
startede sin seniorkarriere i mægtige Manchester City, men blev hurtigt lejet ud. Siden har han spillet i mange
mindre, engelske klubber, da han fra starten har insisteret på, at han hellere ville have spilletid i en lille klub
end sidde på bænken i en stor. I 2012 blev han for første gang udtaget til det danske A-landshold, og siden
2013 har han været førstevalg på målmandsposten. Kasper er selvfølgelig også søn af Peter, som var fast

mand på A-landsholdet, førstemålmand for Manchester United og til sidst også anfører. Bogen handler også
om at gå i fodsporene efter sin far og bevise sit eget værd.

Bogen fortæller historien om hans karriere, om engelsk fodbold og den særlige klub- og holdånd, der er i
Leicester City. Desuden indeholder bogen masser af facts, de nyeste historier og en masse fantastiske

fodboldbilleder.
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