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JAGTEN PÅ FRIHED er William Kvists åbenhjertige beretning om livet på fodboldens førsteklasse godt og
ondt.

Selv om han er en af de mest rutinerede på det danske landshold, har spillet i både Bundesligaen og Premier
League og i dag er anfører i FCK, har han undervejs mange gange overvejet, om han overhovedet passede ind

i en verden med store lønninger, koleriske trænere, dyre spilleragenter og machokulturer.

William Kvist har altid gjort tingene anderledes og omgivet sig med mentaltrænere, kostvejledere og
behandlere. I bogen tager han læseren med ind sin verden og deler ud af opskriften på, hvordan han har

arbejdet med at optimere sig selv - både som fodboldspiller og menneske - når han skulle finde sin plads i den
store fodboldmaskine. Samtidig inviterer han ind i en ellers lukket verden og fortæller ærligt om store nedture

og tvivl, beretter om vigtige sejre og mødet med nogle af verdens bedste fodboldspillere.
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