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Mine ti år i Premier League Wayne Rooney Hent PDF Wayne Rooney er anerkendt som en af de bedste

fodboldspillere i sin generation. Siden sit skift til Manchester United i 2004 har han som deres absolut største
stjerne været en talisman for klubben og den øverste spiller i det interne hierarki. I de ti år, der er gået, siden
sin debut som 16-årig for Everton har han hævet trofæ efter trofæ, modtaget utallige hædersbevisninger og
været årsagen til et hav af overskrifter for sin kontroversielle stil både på og uden for banen. MINE TI ÅR I
PREMIER LEAGUE er Wayne Rooneys førstehåndsberetning om et tiår som stjernespiller i den bedste
engelske liga – og den største klub i verden. Det er hans personlige historie om de største kampe for

Manchester United; om ligakampene, FA Cuppen og eventyrene i Champions League.
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deres absolut største stjerne været en talisman for klubben og den
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debut som 16-årig for Everton har han hævet trofæ efter trofæ,

modtaget utallige hædersbevisninger og været årsagen til et hav af
overskrifter for sin kontroversielle stil både på og uden for banen.
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