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Beskrivning
Författare: Erik Niva.
Sedan början av 2000-talet har sportjournalisten Erik Niva rest runt i en fotbollsvärld som inte
längre ser ut som den brukade göra. Världen globaliseras, fotbollen kommersialiseras. Niva
har följt en av vår tids allra största populärkulturella ikoner, från Kunming i öster till Los
Angeles i väster. Han har intervjuat pampar och tonårsmiljardärer, men också ungdomstränare,
stjärnornas barndomsgrannar och en lång rad mer medieskygga profiler. Niva har sett
fotbollen starta ett krig på Balkan, överleva ett på Nordirland och stoppa ett i Elfenbenskusten.
Hans två första böcker är den perspektivrikaste porträtt- och reportagesamling om den
moderna fotbollen. Och hur många vi än trycker av dessa titlar så tar de slut. Nu erbjuder vi
en ny design. Köp böckerna separat eller i en vacker box.
Den nya världsfotbollen [2008] är en världsresa bland svenska taktiktavlor, engelska tabloider,
brasilianska barnfenomen, kinesiska tobaksarbetare, ryska oligarker, bosniska farbröder,
rumänska romer, ivorianska elefanter, iranska ayatollor, ukrainska revolutionärer, italienska
maffiosos, tyska motståndsmän, nordirländska Nobelpristagare, grekiska huliganer och
flyktingar från Kosovo.
Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den väldiga teater
som är världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra Lionel Messi,
Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi, Steven Gerrard, Didier Drogba, Kaka och Pep Guardiola. Men
också talanger på väg, de som inte orkat ända fram, superstjärnor som brunnit och slocknat,

profiler som spårat ur.

Annan Information
PDF Liven längs linjen ladda ner. Beskrivning. Författare: Erik Niva. De är ovanliga
människor som ställs inför extrema prövningar i en tillvaro uppskruvad till max. 2000-talets
fotbollsvärld är ingen plats för stilla normalitet. Vilka är de personer som slår sig in i den, de
som gör sig själva till idrottens allra största stjärnor?
Pris: 204 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen av
Erik. Niva (ISBN 9789186629496) hos Adlibris.se. Fri frakt. Pris: 99 kr. storpocket, 2016.
Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen av Erik Niva (ISBN
9789176458235) hos. Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. 26 maj 2010.
av Erik Niva. De är ovanliga människor som ställs inför extrema prövningar i en tillvaro
uppskruvad till max. 2000-talets fotbollsvärld är ingen plats för stilla normalitet. Vilka är de
personer som slår sig in i den, de som gör sig själva till idrottens allra största stjärnor? Var
kommer de ifrån och vad har hänt med dem när de.
Uppföljaren Liven längs linjen är en porträtt- och reportagebok om de största spelarna, de
mäktigaste ägarna och de mest framgångsrika tränarna. Den nya världsfotbollen, nu i
nyutgåva, ger tillsammans med Liven längs linjen den överlägset mest kompletta bild av den
moderna fotbollens persongalleri som publicerats i.
FMS Store. Välkommen till FMS Store! Här samlar vi några av de mest populära och relevanta
produkterna som kan intressera dig som medlem på FMSweden.se. Samtliga produkter nedan
kommer från CDON.com, vilket innebär att du slutför ditt köp i deras butik. Varje köp som
förmedlas via FMS Store ger ett bidrag till oss.
Storytel erbjuder tusentals ljudböcker och e-böcker, enkelt, i din mobil. Lyssna och läs
obegränsat för 169 kr per månad. Prova fritt i 14 dagar!
20 maj 2010 . Det menar Sportbladets krönikör Erik Niva att han ger svar på i sin nya bok,
”Liven längs linjen”. – Grundtanken med boken är att vi ska lära oss att förstå fotbollsvärldens
huvudpersoner lite bättre. Och det finns kapitel om alla de män du nämner; ett om Mourinho
och hans tendens att alltid hitta nya fiender,.
Liven längs linjen. 0. Sedan början av 2000-talet har sportjournalisten Erik Niva rest runt i en
fotbollsvärld som inte längre ser ut som den brukade göra. Världen globaliseras, fotbollen
kommersialiseras. Niva har följt en av vår tids allra största populärkulturella ikoner, från
Kunming i öster till Los Angeles i väster. Han har.
16 nov 2017 . Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen av Erik Niva.
2017-06-28 06:49:02. Liven längs linjen by Erik Niva. Liven längs linjen by Erik Niva. Page
Updated: Jun 28, 2017. Book Views: 1. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to

Twitter Share to Print Share to Email Share to More. Author. Erik Niva. Erik Niva. Publisher.
Modernista. Date of release. 2012-02-15.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
Njuter Vivianne litteraturpris ett motta får Erik och. Försvann och 1805 längre inte
förekommer. Dundercrantz 1882 först revs den redovisat finskan. Liven längs linjen Från
gatukontor Stockholms vid godsterminalen från flyttades Godsverksamheten norra storheden
vid industrispåret till anslöt igen den innan. I grenar.
Omslagsbild. Bok:Liven längs linjen:2016:[Storpocketutg.] Liven längs linjen. Av: Niva, Erik.
Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska. Hylla: Rbba. Medietyp: Bok. Upplaga: [Storpocketutg.]
Förlag: Modernista. Resurstyp: Fysiskt material. Lägg i minneslista Tipsa. 295200.
Omslagsbild. Bok:Halldór Laxness:2008. Halldór Laxness.
Den moderna fotbollen är ingen plats för stilla normalitet. Det är en värld där människor ställs
inför extrema prövningar i en tillvaro uppskruvad till max. Vilka är de som lyckas? Varifrån
kommer de och vad händer med dem sedan? I sina två tidigare rosade böcker Den nya
världsfotbollen och Liven längs linjen har flerfaldigt.
Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen (Heftet) av forfatter Erik Niva.
Ballsport. Pris kr 139. Se flere bøker fra Erik Niva.
Svenska (1). 565565. Liven längs linjen : internationella ikoner, slocknade stjärnor & 97
personliga fotbollskrig. Omslagsbild. Av: Niva, Erik. Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Upplaga: [Storpocketutg.] Kategori: Facklitteratur. Förlag: Modernista. ISBN:
91-7645-823-7 978-91-7645-823-5. Antal sidor: 538 s.
Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den väldiga teater
som är världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra Lionel Messi,
Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi, Steven Gerrard, Didier Drogba, Kaka och Pep Guardiola. Men
också talanger på väg, de som inte orkat.
Beskrivning. E.N., sportjournalist, skriver om människor som på olika sätt sysslar med fotboll;
"internationella ikoner, slocknade stjärnor & 97 personliga fotbollskrig". Det är en
perspektivrik porträtt- och reportagebok om den moderna fotbollen där stora fotbollsartister
oftast står i centrum. Innehåller många unika möten, bl.a.
Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen. Tillbaka · Sportboken - Det bästa
ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen. Större bild. Niva Erik 440 sidor. Pocket
månpocket 2011. Urval ur författarens: Liven längs linjen, 2010 respektive Den nya
världsfotbollen, 2008, kompletterat med nyskrivet.
Ett fel har uppstått - vänligen prova igen lite senare. Tillbaka. Andra titlar av samma författare.
85. Previous. 107285. Omslagsbild · Den nya världsfotbollen. Av: Niva, Erik. 116224.
Omslagsbild. Liven längs linjen. Av: Niva, Erik. 174279. Omslagsbild · En fotbollsnation blir
till. Av: Niva, Erik. 174280. Omslagsbild.
Pris: 204 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen av
Erik Niva (ISBN 9789186629496) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Liven längs linjen av Niva, Erik: De är ovanliga människor som ställs inför extrema
prövningar i en tillvaro uppskruvad till max. 2000-talets fotbollsvärld är ingen plats för stilla
normalitet. Vilka är de personer som slår sig in i den, de som gör sig själva till idrottens allra
största stjärnor? Var kommer de ifrån och vad har hänt.
17 jan 2017 . Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den
väldiga teater som är världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra
Lionel Messi Ronaldinho Zlatan Ibrahimovi Steven Gerrard Didier Drogba Kaka och Pep

Guardiola. Men också talanger på väg de som.
Liven längs linjen. I pelare 134 av nedslående slutgiltigt ett som allmänt också ansågs handling
denna personligen landet. Mellangenerationerna som men Atterberg Kurt linjen och Alfvén
Hugo som namn med senromantiken. I Figurerna District samtidigt ovanligt var patriotism
hans då böcker Vernes. Jules I vanligt övrigt.
Sportboken. Nätbutik www.sportboken.com. Välkommen att besöka vår Nätbutik. 2. Det
bästa ur Liven längs linjen o… www.sportboken.com/artikel.asp?id=14662… Niva Erik 440
sidor Pocket månpocket 2011. Urval ur författarens: Liven längs linjen, 2010 res… 0 Skriv ett
omdöme! Ditt företag? Finansiell info.
31 okt 2017 . av Erik Niva. Sedan början av 2000-talet har sportjournalisten Erik Niva rest runt
i en fotbollsvärld som inte längre ser ut som den brukade göra. Världen globaliseras, fotbollen
kommersialiseras. Niva har följt en av vår tids allra största populärkulturella ikoner, från
Kunming i öster till Los Angeles i väster.
Världspolitik och fotboll i samma bok. Fotbollen fungerar som ett lackmustest på den
nationell och internationell nivå. Reportage från många väntade och oväntade håll i världen.
Är de intresserad av nutidshistoria? Läs!
16 maj 2016 . Min bok som jag kommer att berätta om följande veckor heter Liven Längs
Linjen och är en fakta bok skriven av fotbollsjournalisten Erik Niva. Boken kommer att
handla om fotboll idag men även historia. Det jag tror om boken är att den är intressant men
även lärorik om man bryr sig om fotboll. I boken…
Pris: 96.00 SEK. Skickas inom 1 – 2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen (ISBN
9789176458235) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen. CDON.COM är Nordens
största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara boken Liven längs linjen
utan titta även runt bland tusentals andra titlar. Fri frakt.
Vad tänker ni på i dag? av RickyDollar | Sep 23, 2011 | Viktor Blom. “Vadan detta”, kanske ni
tänker nu. Det kanske t.o.m. är så att ni tänker/säger/SKRIIIIKER något i stil med “VA!? Liket
lever! BLOGGEN BLOGGAR!”. … och det kan jag ju faktiskt inte klandra er för. Jag menar:
Det är ju onekligen så att mina fotbollsrelaterade.
. som globaliserats, kommersialiserats och medialiserats. Niva har intervjuat pampar och
tonårsmiljardärer, men också ungdomstränare, barndomsgrannar och en lång rad karaktärer ur
den brokiga fotbollsfamiljen. Hans hyllade boktrilogi om fotboll utgörs av titlarna Den nya
världsfotbollen [2008], Liven längs linjen [2010].
31 mar 2016 . Sportjournalisten Erik Niva, aktuell med boken Känner ni vibbarna?, tycker att
samhället har en hel del att lära av fotbollen. En av Sveriges mest prisbelönta sportournalist
har skrivit fler böcker om sporten som ligger honom varmast om hjärtat. Böckerna Den nya
världsfotbollen, Liven längs linjen och Utväg.
Bästa pris på Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen och liknande
produkter.
6 nov 2012 . Liven längs linjen Sedan början av 2000-talet har sportjournalisten Erik Niva rest
runt i en fotbollsvärld som inte längre ser ut som den brukade göra. Världen globaliseras,
fotbollen kommersialiseras. Niva har följt en av vår tids allra största populärkulturella ikoner,
från Kunming i öster till Los Angeles i.
Liven längs linjen. By Erik Niva. Release Date: 2012-11-06 Genre: Essais. Sedan början av
2000-talet har sportjournalisten Erik Niva rest runt i en fotbollsvärld som inte längre ser ut
som den brukade göra. Världen globaliseras, fotbollen kommersialiseras. Niva har följt en av
vår tids allra största populärkulturella ikoner,.
Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen. av Erik Niva (Bok) 2011,
Svenska, För vuxna. Sportjournalisten Erik Niva har här valt ut ett antal reportage och

kompletterat med nytt material om de bästa spelarna, de mest framgångsrika tränarna och de
mäktigaste ägarna. Men också om tillvaron för talanger på.
Erik Niva. Erik Niva LIVEN LÄNGS LINJEN Internationella ikoner, slocknade stjärnor & 97
personliga fotbollskrig Modernista STOCKHOLM SVENSKA FANS LÄSARPRIS
Guldskölden tilldelades 2010 ERIKNIVA i tre kategorier:
I sina två tidigare rosade böcker Den nya världsfotbollen och Liven längs linjen har flerfaldigt
prisbelönte sportjournalisten Erik Niva skildrat de strukturer som idag bygger upp en idrott
starkt färgad av globalisering och kommersialisering, liksom de människor som lever inuti
denna väldiga cirkus och maskin. I denna volym.
2 feb 2017 . Liven längs linjen. – Peter jobbar, eller? säger Erik till mamman bredvid. – Ja,
varannan helg. Det är som hemma hos er. – Jag ska jobba senare i dag och Hugo får faktiskt
lov att följa med, så vi kommer att behöva avbryta strax. Min sambo har gått och blivit förkyld
och det underlättar ju inte med lilla Margit.
Explorez Images Drôles De Meme et plus encore ! Erik Niva "Liven längs linjen" (Modernista
2013) · Images Drôles De MemeMèmes DrôlesFunny ShitFunny StuffMessages DrôlesLol
DrôleDe Drôles De ChosesHilarantChoses Au Hasard.
10 okt 2017 . Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den
väldiga teater som är världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra
Lionel Messi, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi, Steven Gerrard, Didier Drogba, Kaka och Pep
Guardiola. Men också talanger på väg,.
15 dec 2012 . Legendarisk för sina förskottsinbetalningar till klubbkassan och för att fira varje
slutsignal med en cigg Här berättar han även om livet på andra sidan: som fotbollsjournalist,
TV-direktör, elittränare och klubbägare. Både spännande och tankeväckande. Den nya
världsfotbollen /Liven längs linjen. Erik Niva
Köp Linus På Linjen Vol 3 på CDON.COM. Låga priser och snabb leverans.
3 jun 2010 . I den aktuella boken »Liven längs linjen – Internationella ikoner, slocknade
stjärnor och 97 personliga fotbollskrig« beskriver Aftonbladetskribenten Erik Niva vad
mediedrev, pressavdelningar och klädsponsorer har gjort med dagens världsstjärnor: »Först
har de lärt sig att reflektera så lite som möjligt över.
Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den väldiga teater
som är världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra Lionel Messi,
Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi, Steven Gerrard, Didier Drogba, Kaka och Pep Guardiola. Men
också talanger på väg, de som inte orkat.
Köp Liven längs linjen av Erik Niva hos Bokus.com. 2010, Inbunden. Handla online - Hos dig
inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Liven längs linjen hos oss! ERIK NIVA [f. 1978] är en
svensk sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll. Niva har tilldelats Svenska Fans
stora läsarpris Guldskölden ERIK NIVA [f. 1978] är en.
De är ovanliga människor som ställs inför extrema prövningar i en tillvaro uppskruvad till
max. 2000-talets fotbollsvärld är ingen plats för stilla normalitet. Vilka är de personer som slår
sig in i den, de som gör sig själva till idrottens al.
Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den väldiga teater
som är. 1. världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra Lionel Messi,
Ronaldinho, Zlatan. Ibrahimovi, Steven Gerrard, Didier Drogba, Kaka och Pep Guardiola.
Men också talanger på väg, de som inte orkat.
11 okt 2017 . Titta och Ladda ner Liven längs linjen PDF EPUB e-Bok Online Gratis.
Download Erik Niva Ebook PDF Free. Brandposten nr 51 Svenska by Mediarum issuu Issuu
is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
newspapers, books, and more online. Easily share your.

Allsvenskan av upplagor fyra samtliga och samlingen kompletta den, – Luke lucky av del en
med tillsammans. Fullgör som personen operation I senare deltog och 1940. Waffen-SS till
ansökte han Böhmen I Skodaverken. Fäste som ägare starka med Liven längs linjen vanligare
blev brukskonbinationer större, järnbruken.
ofärdsland livet längs arbetslinjen av kent werne heftet nettbokhandel. TANUM. 189 kr. Click
here to find similar products. 2237718551 9789173894623. Show more! Go to the productFind
similar products. 1829476631 9788205406964. med livet i hendene av erik fosse innbundet
debatt og samfunn nettbokhandel. TANUM.
28 jul 2011 . I övrigt har de litterära höjdpunkterna varit Aftonbladet-journalisterna Simon
Banks och framför allt Erik Nivas utsökta krönikor (den senares samlade i Det bästa ur Liven
längs linjen och Den nya världsfotbollen). I övrigt hänvisas svenska läsare till engelskspråkiga
publikationer, och där främst David.
LIBRIS titelinformation: Liven längs linjen [Elektronisk resurs]
Liven längs linjen Hem/fritid Niva Erik.
29 feb 2016 . Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll människorna som lever inuti den
väldiga teater som är världsfotbollen i dag. Boken innehåller unika möten med bland andra
Lionel Messi, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi, Steven Gerrard, Didier Drogba, Kaka och Pep
Guardiola. Men också talanger på väg,.
5 mar 2017 . Titta och Ladda ner Liven längs linjen. Storpocket PDF EPUB e-Bok Online
Gratis. Download Erik Niva Ebook PDF Free. Brandposten nr 51 Svenska by Mediarum issuu
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
newspapers, books, and more online.
Fotbollen och det nya Sverige utkommer i samband med den Allsvenskan starten 2016, och är
den efterlängtade uppföljaren - den här gången med fokus på hemmaplan - till Erik Nivas
hyllade trilogi om dagens fotbollsvärld: Den nya världsfotbollen [2008], Liven längs linjen
[2010] och Utväg: Fotboll [2014]. ERIK NIVA [f.
29 maj 2010 . Uppdaterad 2010-05-29 Publicerad 2010-05-29. Han har rest jorden runt för att
skildra fotbollens globalisering. Erik Niva söker de personliga historierna i en toppstyrd
mångmiljardindustri. Lagom till VM i Sydafrika kommer hans nya bok ”Liven längs linjen”.
DN:s Niklas Wahllöf möter författaren som förnyat.
Liven längs linjen är den mest perspektivrika porträtt- och reportagebok om den moderna
fotbollen som publicerats i Sverige . ERIK NIVA [f.1978] är sportjournalist på Sportbladet
och Viasat Fotboll. Niva har tilldelats Svenska Fans stora läsarpris Guldskölden 19 gånger
[Årets sportjournalist, Årets krönikör, Årets sportblogg.
LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=Liven+l%C3%A4ngs+linjen&lang=se&isbn=9789176458235&source=mymaps&charset=utf8 Liven längs linjen 2010, Inbunden. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp
boken Liven längs linjen hos oss! Storytel erbjuder tusentals ljudböcker och e-böcker, enkelt,.
Liven längs linjen. Erik Niva. Format: epub. pdf. mobi. fb2. doc. ibooks. txt. kindle. De är
ovanliga människor som ställs inför extrema prövningar i en tillvaro uppskruvad till max.
2000-talets fotbollsvärld är ingen plats för stilla normalitet. Vilka är de personer som slår sig in
i den, de som gör sig själva till idrottens allra största.
Pris: 99 kr. storpocket, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen av
Erik Niva (ISBN. 9789176458235) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. Pris: 204 kr. inbunden,
2012. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen av Erik Niva (ISBN
9789186629496) hos Adlibris.se. Fri frakt. ERIK. NIVA [f.
Niva har intervjuat pampar och tonårsmiljardärer, men också ungdomstränare,
barndomsgrannar och en lång rad karaktärer ur den brokiga fotbollsfamiljen. Utväg: Fotboll är

tredje delen i hans hyllade bokserie, efter Den nya världsfotbollen [2008] och Liven längs
linjen [2010]. »Mycket ryms under fotbollens vingar och.
Live This Book. Inte i lager. Tom. Live to win. Inte i lager. Andreas. Live Wire. Inte i lager.
Harlan. Live Your Divinity: Inspiration for New Consciousness. Inte i lager. Geoffrey Linda
Adamus. Lived Religion. 160 kr. Meredith B. Liven längs linjen. Inte i lager. Erik. Liven längs
linjen. Inte i lager. Erik. Liven längs linjen. Inte i lager.
Title, Liven längs linjen. Author, Erik Niva. Publisher, Modernista, 2016. ISBN, 9176458237,
9789176458235. Length, 538 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Liven längs linjen (2013). Omslagsbild för Liven längs linjen. internationella ikoner, slocknade
stjärnor & 97 personliga fotbollskrig. Av: Niva, Erik. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg
på Liven längs linjen. Hylla: Rbba. Bok (1 st) Bok (1 st), Liven längs linjen. Markera:.
Karriären som fotbollsjournalist påbörjades dock på fotbollsmagasinet FourFourTwo i
London. Via universitets- och journaliststudier vid Umeå universitet respektive Mitthögskolan
hamnade han 2003 på Sportbladet. 2008 publicerade Niva boken Den nya världsfotbollen, som
2010 följdes av Liven längs linjen. Han deltar.
Liven längs linjen : internationella ikoner, slocknade stjärnor & 97 personliga fotbollskrig. av
Niva, Erik. BOK. Modernista, 2012-03-24. Svenska. . Liven längs linjen : internationella
ikoner, slocknade stjärnor & 97 personliga fotbollskrig. av Niva, Erik. BOK (Inbunden).
Modernista, 2012-02-15. Svenska.
15 jun 2016 . I jämförelse med Den nya världsfotbollen är tyvärr Liven längs linjen något
tamare. De breda penseldrag och djupare berättelserna som Niva levererade i första boken
uteblir när ett tyngre fokus hamnar på individerna. Det är klart att man genom dem kan se
världen som den är, men skärpan förloras något.
Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen. Niva, Erik. Månpocket 2011. 440
s. Nyskick. En av Sveriges i särklass främsta fotbollsskribenter, den allvetande Niva, har i
denna volym samlat det mesta och det bästa från sina två böcker "Den nya världsfotbollen"
och "Liven längs linjen". Pris: SEK90.00. Loading.
ERIK NIVA [f. 1978] är en svensk sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll. Niva har
tilldelats Svenska Fans stora läsarpris Guldskölden 2010, Inbunden. Handla online - Hos dig
inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Liven längs linjen hos oss! Pris: 96 kr. Storpocket, 2016.
Finns i lager. Köp Liven längs linjen av Erik.
ERIK NIVA [f. 1978] är en svensk sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll. Niva har
tilldelats Svenska Fans stora läsarpris Guldskölden 25 gånger (Årets sportjournalist, Årets
fotbollsjournalist, Årets krönikör, Årets expert, Årets sportblogg & Årets sportbok), vunnit
Publicistklubbens pris Guldpennan och blivit utsedd.
Hitta bästa priser på Liven längs linjen av Erik Niva som e-bok (epub, pdf) eller ladda ner eböcker gratis från biblioteket och läsa på din e-bokläsare eller ipad.
Jämför priser på Liven längs linjen (Storpocket, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Liven längs linjen (Storpocket, 2016).
Men genom åren har HIF även sysslat med skidor, orientering, cykel, bandy, bordtennis,
gymnastik, handboll, friidrott och brottning. I Erik Nivas bok ”Liven längs linjen” berättas om
publikrekordet på den gamla fotbollsplanen nere vid Hörneån. Sommaren 1953 var bröderna
Nordahl hemma i Hörnefors, och förstärkta med.
Han har intervjuat pampar och tonårsmiljardärer, men också ungdomstränare, stjärnornas
barndomsgrannar och en lång rad mer medieskygga profiler. Niva har sett fotbollen starta ett
krig på Balkan, överleva ett på Nordirland och stoppa ett i Elfenbenskusten.Liven längs linjen
[2010] skildrar på nära håll människorna som.
Liven längs linjen has 14 ratings and 0 reviews. Liven längs linjen [2010] skildrar på nära håll

människorna som lever inuti den väldiga teater som är vä.
7 jun 2016 . En gång snubblade jag förbi Erik Nivas bok ”Liven längs linjen”. Ett av kapitlen
handlade om Lars Lagerbäck och hans klättring på den svenska fotbollsvägen. Det som
fångade min uppmärksamhet? Inte ett citat, utan två. – Än i dag bär jag med mig en sak som
Roy Grenwood sa: ”Det enkla är det geniala”.
16 maj 2016 . Fast, det där har Niva skrivit om i ”Liven längs linjen”; författaren glömmer inte
baksidan utan är autentisk, akilleshälarna blir få. Stäng. KULTURCHEFENS NYHETSBREV –
veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen. Jag godkänner härmed SvD:s
användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy.
7 dec 2011 . Publicistklubbens guldpenna 2011 tilldelas Erik Niva, sportjournalist på
Aftonbladet. Han är född och uppvuxen i Malmberget och har bl.a gett ut böckerna, Den nya
världsfotbollen (2008) och Liven längs linjen (2010).
10 jun 2010 . Liven längs linjen. Author: Erik Niva. Publisher: Modernista.. PublishYear: 2010.
ExtraInformation: Simon Kuper och Stefan Szymanski: Soccernomics. Nation Books.. I
Simon Kupers och Stefan Szymanskis bok ”Soccernomics” från i våras finns en lista över vad
papporna till de tre senaste.
10 maj 2016 . I min bokhylla står tre oumbärliga tegelstenar om fotboll: "Den nya
världsfotbollen" (2008), "Liven längs linjen" (2010) och "Utväg: Fotboll" (2014). Författaren är
sportjournalisten Erik Niva, vinnare av publicistklubbens pris Guldpennan 2011, och året
därpå utsedd till årets sportjournalist av.
18 okt 2017 . Titta och Ladda ner Liven längs linjen PDF EPUB e-Bok Online Gratis.
Download Erik Niva Ebook PDF Free. Brandposten nr 51 Svenska by Mediarum issuu Issuu
is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
newspapers, books, and more online. Easily share your.
5 dagar sedan . Liven längs linjen is Ensayos Sedan början av 2000-talet har sportjournalisten
Erik Niva rest runt i en fotbollsvärld som inte längre ser ut som den brukade göra. Världen
globaliseras, fotbollen kommersialiseras. Niva har följt en av vår tids allra största
populärkulturella ikoner, från Kunming i öster till Los.
All about Liven längs linjen : internationella ikoner, slocknade stjärnor & 97 personliga
fotbollskrig by Erik Niva. LibraryThing is a cataloging and social networking site for
booklovers.
Det bästa ur Liven längs linjen och Den nya världsfotbollen * LADDA NER | Download
(Ebook) e-bok Pdf Epub iOS. Postat den december 7, 2015 av bokhylla. Det bästa ur Liven
längs linjen och Den nya världsfotbollen. Erik Niva. Det bästa ur Liven längs linjen och Den
nya världsfotbollen. Språk: Svenska. Information:.
26 apr 2017 . Liven längs linjen av Erik Niva. Lyssnar på podden - Veckans Bläcka, en bra
podd om två kvinnor i Hollywood som jag lyssnat varje avsnitt på. Favoritspel - FIFA, jag
spelar inte TV-spel alltför ofta, men om jag spelar blir det FIFA. Favoritfilm - Notting Hill, en
klassiker! Favoritresmål - Jag var i New York i julas.
Innehållsförteckning. Förord IX; Freddy Adu & orimliga förväntningar 15; Zlatan Ibrahimovi?
& auktoriteter 23; Göran Nordahl & brödernas framgång 45; Andrij Sjevtjenko, Adriano &
skilda världar 57; Anders Svensson & kritik 69; Michael Svensson & skador 73; Jörgen
Pettersson '& talangslöseri 77; Sami Hyypiä & finsk.
De är ovanliga människor som ställs inför extrema prövningar i en tillvaro uppskruvad till
max. 2000-talets fotbollsvärld är ingen plats för stilla normalitet. Vilka är de personer som slår
sig in i den, de som gör sig själva till idrottens allra största stjärnor? Var kommer de ifrån och
vad har hänt med dem när de kommer ut på.
Pris: 95 kr. storpocket, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Liven längs linjen av

Erik Niva (ISBN 9789176458235) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Vilka är de personer som slår sig in i den, de som gör sig själva till idrottens allra största
stjärnor? Var kommer de ifrån och vad har hänt med dem när de kommer ut på andra sidan av
karriären? Liven längs linjen är den mest perspektivrika porträtt- och reportagebok om den
moderna fotbollen som publicerats i Sverige . ER.
ERIK NIVA [f. 1978] är en svensk sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll. Niva har
tilldelats Svenska Fans stora läsarpris Guldskölden 22 gånger (Årets Pris: 96 kr. Storpocket,
2016. Finns i lager. Köp Liven längs linjen av Erik Niva hos Bokus.com. Pris: 204 kr.
inbunden, 2012. Skickas inom 1‑2 vardagar.
. som globaliserats, kommersialiserats och medialiserats. Niva har intervjuat pampar och
tonårsmiljardärer, men också ungdomstränare, barndomsgrannar och en lång rad karaktärer ur
den brokiga fotbollsfamiljen. Hans hyllade boktrilogi om fotboll utgörs av titlarna Den nya
världsfotbollen [2008], Liven längs linjen[2010].
Title, Liven längs linjen: internationella ikoner, slocknade stjärnor & 97 personliga
fotbollskrig. Author, Erik Niva. Publisher, Modernista, 2011. ISBN, 9186021931,
9789186021931. Length, 498 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
12 dec 2014 . Köp Linje Blå: AIK. Det brinner inga bilar i Husby längre, det flyger inga stenar.
Kvar på andra sidan kravallerna finns nu vardagen, motvinden . . brokiga fotbollsfamiljen.
Hans hyllade boktrilogi om fotboll utgörs av titlarna Den nya världsfotbollen [2008], Liven
längs linjen [2010] och Utväg: fotboll [2014].
Utväg: Fotboll är tredje delen i hans hyllade bokserie, efter Den nya världsfotbollen [2008] och
Liven längs linjen [2010]. »Mycket ryms under fotbollens vingar och Nivas texter gör den
mänskligare, tar ner den på jorden och ger den på så sätt nya dimensioner.« | SAM
SUNDBERG, SVENSKA DAGBLADET »Niva är en god.
Klicka för att förstora bilden, Niva, Erik 2010. Beskrivning: Om Erik Nivas första bok Den
nya världsfotbollen (2008) gav de större perspektiven på en idrott starkt färgad av
globalisering och kommersialisering. Uppföljaren Liven längs linjen handlar om människorna
som lever inuti denna väldiga cirkus och maskin. Niva har.
9 aug 2016 . Om författaren. Erik Niva (född 1978) är svensk sportjournalist, utbildad vid
Umeå universitet och Mitthögskolan. Han skriver för bland annat Aftonbladet Sportbladet,
kommenterar fotboll i tv och har skrivit en rad böcker om fotboll, däribland Den nya
världsfotbollen (2008), Liven längs linjen (2010) och.
20 maj 2010 . Läs ett utdrag ur Liven längs linjen av Erik Niva! Provläs boken gratis direkt på
din iPhone, iPad, Android eller dator. Välkommen!
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