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Han är en av världens bästa längdskidåkare och har ett självförtroende som gränsar till hybris.

Men en tidig söndagsmorgon i maj förra året förändras allt. Då kraschar den karismatiske skidkungen Petter
Northug i hög fart sin lyxbil in i ett vägräcke med 1,65 promille i blodet.
I biografin får vi för första gången den osminkade sanningen om rattfyllan och Petters kamp för att komma
tillbaka till världseliten.
Vi får också möta hela familjen Northug som ger sin bild av Petter och det som i medierna kallas Cirkus
Northug. Petter själv berättar om den ständiga pressen att prestera och om sin uppväxt på en ensligt belägen
gård i Nordnorge. Det var där han fann modet att gå sin egen väg och att ständigt sätta upp nya och högre mål
för sig själv.

Trykk her for å besøke Northug.no - den eneste offisielle nettsiden til Petter Northug. Her får du nyheter og
oppdateringer direkte fra Petter og hans team! Northug.no er nå ute i ny drakt. Gå til northug.no. Tomas
Northug. Finn ut mer om Tomas Northug. Les mer om Thomas. Even Northug. Finn ut mer om Even Northug.
Northug på fotoshoot i trøndersk vårvær: - Ikke akkurat noe Victoria Secrets fashion show was successfully
added to your cart. Min side. Min handlekurv; Logg inn Northug gir opp VM-stafetten og kaller seg selv
reserve i mesterskapet: - Jeg kan ikke legge meg ned, det kommer nye mesterskap Navn: Petter Northug Jr.
Født: 6.januar 1986. 185 cm // 83 kg.
Hjemsted: Framverran, Mosvik. Foreldre: John Northug og May Fredly Northug. Søsken: Even og Tomas
FALUN (NRK): Ti måneder etter fyllekjøringen er Petter Northug tidenes VM-konge og tidenes
femmilskonge. Da kommer tomheten. Petter Northug er en norsk langrennsløper, en av verdens fremste i sin
idrett gjennom tidene. Han har vunnet 20 medaljer i OL og VM, derav 15 gull.
Han har også. Petter Northug jr. reiste til Island for å avslutte karriérens dårligste sesong, og straffet seg selv
med et isbad. Fredag begynner OL-forberedelsene for alvor for Petter Northug (31).
Skistjernen setter seg på flyet til Mellom-Europa og skal på sesongens første.

