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Bæstet Mikkel Kjer Parlo Hent PDF Hvad driver en ung mand fra Vangede til at gå ind i et bur og kæmpe
mod veltrænede mænd med minimal beskyttelse? Mænd, der er klar til at slå og sparke ham i hovedet eller

kvæle ham, til han mister bevidstheden?

 

Mikkel Parlo er ikke i tvivl.

 

I Bæstet giver han svaret på, hvorfor han drømmer om at blive verdens bedste i Mixed Martial Arts. Bogen
giver samtidig et indblik i, hvordan en ung sport, der er en kombination af mange klassiske typer kampsport,
på kort tid har forvandlet sig til en kæmpe industri og af mange regnes for verdens hurtigst voksende sport.

 

I Bæstet er du med Mikkel Parlo hele vejen: Når han fejer alt af banen for at nå sit mål, når han slås for
anerkendelsen og for at kunne overleve økonomisk, og når han slipper bæstet løs inde i buret i en af de mest

ekstreme sportsgrene, der findes.

 

Nikolaj Albrectsen er født i 1989 i Hørsholm. Han er uddannet journalist i 2013 på Syddansk Universitet og
har siden arbejdet på TV 2. Tidligere har han arbejdet for Jyllands-Posten. Bæstet er hans debut som forfatter.
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