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Brøndby IF Jeppe Laursen Brock Hent PDF Den fascinerende fortælling om Brøndby IF begyndte midt i

1960’erne. På en sandet grusbane og med fodsmertende tunge læderbolde. I 1972 tog udviklingen i Brøndby
IF fart, og på knap 15 år udviklede klubben sig fra grus til guld, fra amatørforetagende til millionforretning,
fra hyggekampe til europæiske topopgør, fra kammeratskabsstadion til kæmpearena. Med afsæt i en række
skelsættende episoder fra Brøndby IF’s historie udfoldes hele fortællingen om Drengene fra Vestegnen: Om
klubbens enorme betydning som lokomotiv for dansk klubfodbold, om foregangsmændene i Danmarks

fankultur, om de store europæiske togter. Men også om de seneste års forandring fra evigt tophold med styr
på de indre linjer til ustabilt elastikhold med et utal af ledelsesopgør. Som de andre bøger i vores fodboldserie

er historien om Brøndby fortalt underholdende og med indsigt. De øvrige titler i serien
omhandler mesterklubberne Arsenal, Liverpool, Manchester United, FC Barcelona og FC København.
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