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Johnny Bredahl - Kampen Lars Steen Pedersen Hent PDF Johnny Bredahl skrev sportshistorie, da han blev
Danmarks første rigtige verdensmester i professionel boksning. I to år sad han på VM-tronen i verdens mest
anerkendte bokseforbund. Men bag facaden levede han et liv på kanten, plaget af misbrug, indre dæmoner og

personlige nedture.

I 'Kampen' fortæller Johnny Bredahl om sin karriere og om den pris, han måtte betale for nådesløst af forfølge
sine drømme. Han ville være den bedste, og han blev det, men undervejs mistede han grebet om tilværelsen
og endte med at blive sin egen værste modstander. 'Kampen' er et hudløst ærligt og rystende indblik i en

sportsstjernes liv. Uden sammenligning den mest kompromisløse sportsbog, der endnu er set.

Lars Steen Pedersen er journalist og forfatter. Hans første bog Stig Tøfting – No regrets er den bedst sælgende
sportsbog i Danmark gennem tiderne og blev i 2006 kåret som verdens bedste sportsbiografi af det

internationale magasin World Soccer.
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