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FODBOLDSPILLER, der selv har taget hele turen op og ned igen. I Den mentale kriger lægger han alt frem –
uden nogen kære mor. Første del er Kims egen historie: de benhårde slagsmål med Morten Olsen i Brøndby,
den brutale nedslagtning og skade og Kims indædte kamp for at komme tilbage, magtkampe og rivaliseringer,
alle nederlagene – men også lyspunkter, som dengang Kim var den bedste i FC Barcelona eller fortællingen
om vennen Peter Schmeichels støtte, da et engelsk Premier League-hold var ude efter Kims underskrift.
Anden del er en motiverende og konkret én til én-coaching – din historie. I dag coacher Kim nemlig unge
fodboldtalenter i ind- og udland igennem alle udfordringer – både dem på og uden for banen. Den mentale
kriger er coaching med kant – også for de vilde drenge med røv og hoved fuld af sprængfarligt krudt, der
drømmer om et liv som professionel fodboldspiller. Bogen er en guldgrube for dig, der vil gøre alt for at nå

drømmen om at dyrke fodbold på et seriøst plan – og dybt fascinerende for alle andre, der elsker The
Beautiful Game.
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