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bøgetræ, der blev træner ved et tilfælde, og endte med at blive kåret til ´Verdens Bedste Fodboldtræner´.
Som fodboldspiller mødte han op i OB i et par træsko, og endte som stor profil på klubholdet såvel som på
landsholdet. Som landstræner blev han udsat for hån og kritik, erobrede fodbold-Europa og endte som en
populær og folkelig skikkelse. Gennem samtaler med med- og modspillere, venner og fjender og kolleger

kommer vi tæt på Richard Møller Nielsen i den første bog, der er skrevet om den mest succesrige landstræner,
Danmark nogensinde har haft.
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