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Den danske drage Viktor Axelsen Hent PDF Som bare 23-årig vandt Viktor Axelsen verdensmesterskabet i
badminton. I denne bog fortæller han om sin helt egen vej fra talentfuld ungdomsspiller til den mest

succesfulde danske badmintonspiller i nyere tid. Men det har langtfra været en let og lige vej.

 

I bogen fortæller Viktor ærligt om mislykkede kostplaner og et liv som ensom teenager. Man må gøre noget
ekstraordinært for at blive ekstraordinær til sin sport, lyder hans mantra. En dag besluttede Viktor Axelsen, at

han ville lære mandarin. Siden har han indtaget Kina under navnet An Sai Long – den rolige
konkurrencemindede drage. Og når han møder unge kinesere på kinesisk jord, hepper publikum ikke på

hjemmebanefavoritten, de hepper på Viktor.

 

DEN DANSKE DRAGE er en ærlig og inspirerende beretning om sejre og nederlag, om et ungt menneske
med enorme krav til sig selv og sine omgivelser. Om ikke at passe ind, og om at finde sin egen vej.
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