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Fantastiske NHL Jens Arnborg Hent PDF Fantastiske NHL tager dig med på en rejse gennem verdens bedste
ishockeyliga, NHL, og fortæller historien bag det danske gennembrud. Tag med de danske stjerner i training
camp, hvor alle kæmper indædt for drømmen om NHL, og følg med talentspejdere og general managers bag
kulissen, når de bygger deres hold op gennem draft og free agency.Mød slagsbrødrene, som midt under en
kamp med køligt overlæg smider handskerne og går i flæsket på hinanden, mød Wayne Gretzky, som blev
kåret til ligaens bedste spiller hele otte år i træk, og mød Poul Popiel fra Lolland, som for fyrre år siden

opnåede en karriere med 224 kampe i NHL.Bogen bygger på interviews med topfolk i NHL, med
nøglepersoner i dansk ishockeys udvikling og selvfølgelig med alle de danske stjerner, fra den nu 67-årige
Poul Popiel til Frans Nielsen, Jannik Hansen, Mikkel Bødker, Peter Regin, Lars Eller og Philip Larsen.
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