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Har Mikkel Hansen en fri vilje? Mads Olrik Hent PDF Blandt medlemmer af Københavns kulturparnas hører
man ofte, at Danmark er verdens førende håndboldnation, fordi vi er det eneste land i verden, der for alvor
interesserer sig for håndbold. De tager totalt fejl, mener Mads Olrik – skribent, håndbold-aficionado og

tidligere stregspiller. I dette fejende essay fortæller han om, hvorfor håndbold er det ultimative spejl på den
danske folkesjæl, og beretter om spillets brutale væsen, så selv håndboldignoranter vil spekulere over,

hvordan Mikkel Hansens geniale overskru bliver til. HAR MIKKEL HANSEN EN FRI VILJE? OG ANDRE
VIGTIGE SPØRGSMÅL tager os ind i hjertet af Dansk Håndbold Forbunds talentudvikling og med tilbage til
dengang, en rigtig håndboldspiller røg smøger i omklædningsrummet. Hvorfor er det bedste håndbold helt
utrolig grimt? Er vi geniale til håndbold på grund af velfærdsstaten – eller på trods af den? Og hvad er

egentlig smukkest: Mikkel Hansens disciplin eller Anja Andersens vildskab?
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