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Matchfixeren Brett Forrest Hent PDF Fodbold er muligvis verdens mest populære sportsgren. Men det er også
den mest korrupte.

Matchfixing i fodbold? Er det ikke noget med en dansk 2. divisionsspiller, der har "spillet på egne kampe"?
Glem det, matchfixing på den internationale scene er big business styret af den kinesiske mafia. Mere

indbringende end narko, trafficking og illegal våbenhandel – og stort set uden risiko. Matchfixing i fodbold
er højteknologisk online-betting, der bringer mindelser om aktiehandlen på verdens børser. Og det er – i den
anden ende af fødekæden – mænd med sjove hatte, der sidder på tribunerne til en fodboldkamp og sender

skjulte beskeder til spillerne eller dommeren.

Det er én måde, det foregår på. Der er mange andre, og i Brett Forrests sensationelle bog Matchfixeren
kommer du for første gang med hele vejen ind i fodboldens skyggeverden og ser det med egne øjne. Mød

Wilson Perumal, engang småfusker i 80’ernes Singapore og Malaysia og i dag en af verdens største
matchfixere. Og hans modstander: Chris Eaton, forhenværende politimand i Interpol og tidligere øverste

sikkerhedschef i det internationale fodboldforbund, FIFA.

Matchfixeren er en true crime-thriller om Chris Eatons jagt på Perumal og matchfixingens bagmænd. Det er
en historie, der tager dig med til fiktive fodboldkampe i Afrika, til den store matchfixingskandale i Finland,
til VM i Sydafrika og rundt i det syndige og mærkværdige Asien, hvor intet er, hvad det giver sig ud for, og
hvor gamblingmarkedet er det glade vanvid. Og så kommer du med til FIFA’s hovedkvarter i Zürich, hvor

kampen mod matchfixing i Det Smukke Spil burde være mest indædt, men langtfra er det.
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