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Lasse Schöne. Christian Poulsen. Viktor Fischer. Kasper Dolberg. To ting har disse gudbenådede danske
fodboldspillere til fælles: deres danske pas og Ajax Amsterdam. I alt 26 danske spillere har repræsenteret
Ajax, og en enkelt har trænet klubben. På hver sin måde har den hollandske storklub sat sit aftryk på disse
danskeres karriere og fodboldopfattelser. Aftryk der er konverteret til udtryk da de ramte det det danske

landshold som spillere og trænere. Aftryk der har fulgt landsholdet i medgang og modgang, fra
dynamitlandsholdet i 80'erne over Olsen-banden i det nye årtusinde til det landshold der i sommeren 2018
spillede VM i Rusland. Bogen fortæller historien om Ajax, set med danske briller. Og den fortæller historien

om dansk landsholdsfodbold set med Ajax-briller, og undersøger hvor meget af landsholdets udtryk i
virkeligheden stammer fra den hollandske storklub.
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