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Ambassadøren Jakob Kvist Hent PDF Forlaget skriver: Da Michael Laudrup den 3. juli 1998 forlod stadion i
Nantes, efter at Danmark havde tabt VM-kvartfinalen til Brasilien, var det afslutningen på en forrygende
karriere. Femten år var det blevet til, siden han som kun nittenårig rejste til Italien for at spille for Lazio i

Rom.

I de femten år udviklede Laudrup sin elegante og diplomatiske stil. Han styrede sin professionelle tilværelse
med en kompromisløs indstilling til sporten og en veludviklet strategisk sans og bidrog afgørende til, at

Danmark kom på fodboldverdenskortet.

Bogen er en skildring af hele Michael Laudrups aktive spillerkarriere og er blevet til på baggrund af samtaler
med bl.a. Valdano, Cruyff, Boniperti, Chinaglia, Brian Laudrup og Siw Laudrup.

Brian Laudrup sagde om bogen: »Det er en fascinerende og fremragende skrevet bog, som fortæller om
Michaels karriere og ikke mindst om mennesket bag. Når man først har åbent den, slipper man den ikke, før

man har læst den sidste linje.«
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