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Tilgiv mig Erik Rasmussen Hent PDF I Tilgiv mig fortæller den forhenværende cheftræner, Erik Rasmussen
åbent om den svære tid i AGF og sin personlige nedtur, ligesom han fortæller om livet som superligatræner i
en fodboldverden, hvor man både er stillet offentligt til skue og underlagt en ’tavshedens lov’. I Tilgiv mig
bryder Erik Rasmussen denne tavshedens lov og afslører, hvordan tingene virkelig gik for sig i AGF og FC
Midtjylland, hvor han var træner inden. Han tager også læseren med til FC Midtjyllands fodboldakademi i
Nigeria, til EM i Portugal 2004 og VM i Sydafrika 2010. Og viser rundt i slumkvarterer i bl.a. Lagos og
Baltimore, blandt stripbarer og narkobuler. Tilgiv mig er ikke historien om Erik Rasmussens liv. Men

historier fra hans liv. Et personligt vidnesbyrd fra en sand ener i dansk fodbold, for hvem spillet med den lille
runde blev skæbne og levevej, men hvor livet altid har været så meget mere.
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