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Den unge danske fodboldspiller Martin Andersen har i et par år spillet som professionel i en belgisk storklub,
men en dag meddeler klubben ham, at han skal indgå i en byttehandel med en tysk landsholdsspiller fra

Hamburg.

Martin forlader Belgien og rejser til Hamburg, hvor forventningerne til ham er skyhøje. Inderst inde tvivler
han på, at han kan leve op til disse krav fra klubbens tilhængere, og det lægger et enormt pres på den unge

dansker.

Martins gode ven Thomas, som han spillede sammen med en kort tid i Belgien, vendte hjem efter et halvt år
som professionel. Men han gemmer stadig på drømmen om, at han og Martin en dag skal mødes på det

danske landshold. Martins chancer for at blive udtaget er gode, men har Thomas overhovedet en chance, så
længe han spiller for en dansk divisionsklub?

 

Fortsættelsen af Fodboldhelten og Professionel.

Den unge danske fodboldspiller Martin Andersen har i et par år
spillet som professionel i en belgisk storklub, men en dag meddeler

klubben ham, at han skal indgå i en byttehandel med en tysk
landsholdsspiller fra Hamburg.

Martin forlader Belgien og rejser til Hamburg, hvor forventningerne
til ham er skyhøje. Inderst inde tvivler han på, at han kan leve op til
disse krav fra klubbens tilhængere, og det lægger et enormt pres på

den unge dansker.

Martins gode ven Thomas, som han spillede sammen med en kort tid
i Belgien, vendte hjem efter et halvt år som professionel. Men han
gemmer stadig på drømmen om, at han og Martin en dag skal mødes
på det danske landshold. Martins chancer for at blive udtaget er

gode, men har Thomas overhovedet en chance, så længe han spiller
for en dansk divisionsklub?
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