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FIFA banden Andrew Jennings Hent PDF Verdens førende sportsgren har længe været i kløerne på en mafia.
Nu er boblen bristet, og FIFA-topfolk i stribevis er blevet anholdt. Præsident Sepp Blatter selv er allerede ude
i mørket og foreløbig sigtet af schweizisk politi. FIFA-banden blotlægger de lyssky aktiviteter og luskede spil
om milliarder af kroner, som skulle være gået til at udvikle fodbolden - men som i stedet endte i lommerne på

skrupelløse gangstere i FIFA-jakkesæt. Forede brune kuverter og attachétasker fyldte med bestikkelse.
Stakkevis af guldbarrer, smuglet ud af Schweiz. Overdådige måltider på fodboldens regning. Iscenesatte

indbrud og forsikringssvindel. Fingerede præsidentvalg med lutter købte stemmer. Falske
revisionspåtegninger. Vildledende årsregnskaber. Ulovlig handel med fodboldbilletter. Nepotisme ... FIFA-

banden afdækker hele FIFA's beskidte og mørklagte verden med glimt i øjet og researchen i orden.
Forfatteren, den britiske undersøgende journalist Andrew Jennings, har tidligere afsløret korruption i Den

Internationale Olympiske Komité, IOC.
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