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Mads Beierholm var bare 16 år, da han i 2001 debuterede på Vejle Boldklubs bedste seniormandskab i
fodbold.

 
 

Han er stadig Superligaens yngste målscorer nogensinde, men der kom aldrig en ny Thomas Gravesen,
hvilket mange ellers forudså dengang.

 
 

Trods talrige ungdomslandskampe, roser fra daværende landstræner Morten Olsen samt en klubkarriere i
Vejle Boldklub, Sønderjyske og hos islandske Fylkir kiksede det for lærersønnen fra Jelling.

 
 

Der var for meget fokus på fester, kvinder, tobak, også af den sjove slags, samt ikke mindst gambling.

 
 

Den slags fører sjældent en stor fodboldkarriere med sig, og i bogen fortæller Mads Beierholm for første gang
hudløst ærligt om årene, hvor der udadtil ikke var problemer. Lige bag facaden var der stort set ikke andet. Til

stor overraskelse for de fleste - selv mennesker helt tæt på ham.

 
 

Udover Mads bidrager mere end 30 kilder til fortællingen om et enormt potentiale, som aldrig foldede sig ud.

 
 

På grund af Mads - og mange andre.
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