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trænerkarriere.

Bogen handler om den verdensberømte danske træners ballast, om hans metoder, om hans personlighed, om
spillet i kulisserne og om hans tanker og muligheder for fremtiden. Om det surrealistiske magtspil på

Mallorca, kulturchokket i Moskva, spilleruroen i Getafe, værdikampen i Brøndby, drømmene om Barcelona
og Real Madrid, nøglen til succes i Swansea og meget mere. Den handler om, hvorfor Laudrup fik problemer
i sine klubber, og hvordan han har fået karrieren tilbage på ret køl. Med et væld af detaljer og historier, der
aldrig tidligere har været fremme. Fortællingen bygger på en lang række journalistiske samtaler med Michael

Laudrup og de absolutte nøglepersoner omkring ham.

Begge bogens forfattere har fulgt Laudrups trænerkarriere fra den spæde start på landsholdet, og begge boede
de på Mallorca under hele Laudrups trænerophold på øen. "På Mallorca blev mønstret i Laudrups

trænergerning tydeligt. Hans ophold dér fremstår i dag som nøglen til forståelse af hele trænerkarrieren," siger
forfatter Jonas Nyrup.

Bogen er bygget op omkring forfatternes journalistiske samtaler med Michael Laudrup. Men det er ikke
Laudrups bog. Det er en objektiv skildring af et trænerliv på godt og ondt. Båret af oplevelserne med Laudrup

og interviews med hans chefer, klubpræsidenter, spillere, assistenter, fortrolige, støtter og kritikere. Fra
landsholdet til Swansea.

OM FORFATTERNE
Jonas Nyrup er kåret til Årets Sportsjournalist og forfatter til bøger om og med Brian Holm, danske

hooligans, Kenneth Carlsen, Martin Jørgensen og Mikkel Kessler. Niels Pedersen er researcher og journalist
med ekspertise i spanske forhold generelt og spansk fodbold i særdeleshed.

ANMELDERNE SKREV
"Har vi virkelig brug for endnu en bog om Michael Laudrup? Det korte svar er, at det har vi, når resultatet er
så overbevisende som Jonas Nyrup og Niels Pedersens "Michael Laudrup - en gentleman i nye klæder"."

- Jyllands-Posten

"...en glimrende skildring af Laudrups ageren efter skiftet fra spillerdragt til trænerdragt."
- Sjællandske
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