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Exit Parken David Trads Hent PDF Beskidte intriger i bestyrelseslokalet. Spektakulære købsforsøg, der kunne
løfte FCK. Magtkampe med nye ejere. En udmarvende retssag. Flemming Østergaard – alias Don Ø – giver
nu sin ufiltrerede version af, hvad der er sket, siden han for fem år siden forlod Parken med et brag. En dag
var det pludseligt slut. Flemming Østergaard blev i 2010 fravristet sit æresmedlemskab af bestyrelsen for den
virksomhed og fodboldklub, FCK, han havde bygget op. Og faldet fra tinden som en af landets mest kendte
erhvervsmænd skulle blive endnu dybere. Umiddelbart efter blev han sigtet for insiderhandel med aktier i sin
tid som bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment – en sag, der nu har varet i fem år. Med bogen
Exit Parken tager Flemming Østergaard, som havde ikonisk status som Don Ø i FCK, bladet fra munden – og
fortæller sin version af begivenhederne efter hans ufrivillige exit fra Parken Sport & Entertainment. Bogen
går tæt på konkrete købstilbud på FCK og Parken blandt andet fra Abramovich-familien, der ejer Chelsea. Et
købstilbud, som blev hemmeligholdt af bestyrelsen. Den skildrer fra første parket det magtspil, der begyndte
med nye ejere, og som endte med, at Østergaard blev frataget sit æresmedlemskab. Samtidig går den også helt
tæt på mennesket Flemming Østergaard, der ærligt fortæller om, hvordan det er at være anklaget i over fem år
og samtidig udsat for konstante og ofte falske læk i medierne. Hvad han savner mest ved ikke længere at være
tæt på spillere, trænere og ledere – og, ikke mindst, hvad han mener, der skal til for at løfte klubben igen. Exit

Parken er unik læsning for alle, der interesserer sig for ledelse, fodbold og underholdning.
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