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Rød djævel Søren Baastrup Hent PDF Mads Timm var 15 år, da de ringede fra Manchester United. Han var
17, da han fik debut i Champions League. Han trænede med Roy Keane og talte om smykker med Ronaldo.
Men Mads Timm var ikke glad. Han blev ked af tilværelsen som professionel, og han blev træt af at spille

fodbold.

RØD DJÆVEL er en uortodoks sportsbiografi om den største fodboldstjerne, Danmark aldrig fik. Om en
rødhåret dreng fra Odense, der blev håndplukket af Alex Ferguson til en fremtid i Manchester United. Om
verdens største klub oplevet indefra, oppefra og ned. Om det dekadente liv som ung fodboldmillionær, i frit
fald mellem småforbrydere og escortpiger. Om at ramme bunden i et ungdomsfængsel. Og om vejen hjem, til
superligaen og landsholdet, hvor det gik op for Mads Timm, at noget er råddent på fodboldens førsteklasse.
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