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Konger på sidelinjen Kurt Thyboe Hent PDF Det skulle blive sæsonen 2011-12, hvor Real Madrid og José
Mourinho endelig fik brudt FC Barcelona og Josep Guardiolas knugende årelange herredømme og vandt den
spanske liga med 100 point og 121 mål! Den sæson, hvor José Mourinho igen kunne sige ... jeg er den bedste
... y Madrid el Mejor! De hvide kan nu igen løfte hovedet stolt og danse i jubel på Estadio Santiago Bernabeu

efter flere års ydmygende tæv og hån – de fik deres hævn over holdet, der leverede fodbold af en så
sprudlende skønhed, at en hel verden forelskede sig i los Blau-Granas fra Camp Nou i Barcelona. Dette
fodboldmirakel eller denne fodboldtragedie ... alt efter øjnene, der ser ... serveres dag for dag, intenst af

sportsjournalistikkens Grand Old Man, kommentatorlegenden Kurt Thyboe, der i 20 år har fulgt slaget i la
liga på første række – med sprøde afstikkere down memory lane. Thyboe bringer læseren tæt på

verdensstjerner som Casillas, Ramos, Pepe, Marcelo, Benzema, Özil, di Maria, Fàbregas, Puyol, Iniesta, Xavi,
Valdes, Villa, Alves, Alexis – og de to fodboldguder Ronaldo og Messis mytiske og heroiske kamp for at

blive alle tiders største og smukkeste pichichi – topscorer! – og på de dirty deals, der indgås i spillets skumle
kulisser, og på dommerne, pengemændene og ikke mindst reporterne fra den frådende og hysteriske

fanpresse.
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