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Stig Tøfting er den mest kontroversielle spiller, der har optrådt på det danske fodboldlandshold til to VM-
slutrunder og to EM-turneringer.

Han er fyret af sin hjerteklub for slagsmål, bedste venner med Hells Angels-rockerne og har siddet i fængsel
for vold.

Dette er den ærlige og personlige beretning fra mennesket bag fodboldspilleren. En barsk livshistorie fra en
sportsstjerne, der er blevet ramt af personlige tragedier, og som mod alle odds kæmpede sig fra det

århusianske arbejdermiljø til en tilværelse som kendt fodboldspiller med sit livsmotto "No regrets" tatoveret
på maven.

Stig Tøfting, No regrets giver et sjældent indblik i en ellers lukket del af fodboldverdenen. Han tager læserne
med bag kulisserne med selvoptagede stjerner, hemmelige kontrakter og skjulte skandaler, indsamlet gennem
et lang fodboldliv i Danmark, Tyskland, England, Kina og Sverige. Og fremlægger usædvanlige kontrakter,
dagbog fra fængslet og episoder fra kampe til VM og Champions League med stjerner som Ronaldo, Zidane,

Totti og Beckham.
Stig Tøfting, no regrets er fortalt til og skrevet af Lars Steen Pedersen, redaktionschef på DR-Sporten.
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