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nederlag tog fodboldklubben Brøndby IF i 2016 et smertefuldt opgør med sig selv. Bestyrelsen og

sportsdirektøren Troels Bech lagde en ny strategi, som tålmodigt skulle opbygge et nyt storhold på den
københavnske vestegn. Første skridt var at hente den kompromisløse tyske træner Alexander Zorniger til
klubben.Til alles overraskelse førte Zorniger Brøndby til andenpladsen i Superligaen og pokalfinalen i sin
første sæson. Denne bog fortæller historien om, hvordan det gik til. Om Alexander Zornigers radikale

overfaldsfodbold, om umenneskeligt hård træning, om kultursammenstød i trænerstaben, om cheftrænerens
særlige ledelsesform og hans arbejde med at få spillerne til at forstå den nye spillestil.Forfatter Niels Lunde
har haft fri adgang til nøglepersoner i klubben og i trænerstaben. Han har interviewet spillerne og haft adgang
til de interne overvejelser forud for holdets kampe og til evalueringerne efter kampene.AKTION AKTION
AKTION inviterer læseren ind i maskinrummet i Danmarks største fodboldklub, og bogen giver et unikt

indblik i en superligatræners arbejde.
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