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Ærlig talt! Historier fra mit håndboldliv Joachim Boldsen Hent PDF "Joachim Boldsen er nok verdens bedste
håndboldspiller, og her fortæller han underholdende og indsigtsfuldt historier og anekdoter fra banen og

omklædningsrummet – om fightervilje og håndbold.

Efter magre år har Danmark igen et stærkt herrelandshold i håndbold, og det skyldes ikke mindst Boldsen,
som har så formidabel en fightervilje og evne, at modstanderne nærmest er bange for ham. Han udstråler

bandsat stålvilje på banen – udenfor er han fræk som en slagterdreng og tør sig sin mening. Men han er også
blød og lidt genert – og ikke på nogen måde selvfed. Han har selvfølgelig været en fighter lige siden

barndommen, han var ungdomsskolelærernes skræk, og han insisterer stadig på at svømme om kap med sin
gamle svigerfar i familiens swimmingpool. Han er god til at fortælle historier og anekdoter, han tør godt sige,

at livet er for kort til kvindehåndbold – og hans fightervilje stråler ud mellem alle linjerne i denne
underholdende og indsigtsgivende bog af en af dansk sports største profiler lige nu."

 

"Joachim Boldsen er nok verdens bedste håndboldspiller, og her
fortæller han underholdende og indsigtsfuldt historier og anekdoter
fra banen og omklædningsrummet – om fightervilje og håndbold.

Efter magre år har Danmark igen et stærkt herrelandshold i
håndbold, og det skyldes ikke mindst Boldsen, som har så

formidabel en fightervilje og evne, at modstanderne nærmest er
bange for ham. Han udstråler bandsat stålvilje på banen – udenfor er
han fræk som en slagterdreng og tør sig sin mening. Men han er også

blød og lidt genert – og ikke på nogen måde selvfed. Han har
selvfølgelig været en fighter lige siden barndommen, han var

ungdomsskolelærernes skræk, og han insisterer stadig på at svømme
om kap med sin gamle svigerfar i familiens swimmingpool. Han er
god til at fortælle historier og anekdoter, han tør godt sige, at livet er
for kort til kvindehåndbold – og hans fightervilje stråler ud mellem
alle linjerne i denne underholdende og indsigtsgivende bog af en af

dansk sports største profiler lige nu."
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