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Mads Timm var 15 år, da talentspejderen fra Manchester United ringede til ham hjemme i Kerteminde.Han
var 17, da han fik sin debut i Champions League. Han blev millionær som teenager, trænede med David
Beckham og Wayne Rooney, snakkede om smykker med Cristiano Ronaldo, og Manchester Uniteds

legendariske manager, Alex Ferguson, kaldte ham det største talent, han nogensinde havde set.Men Mads
Timm var mere ulykkelig end nogensinde. Han passede ikke ind blandt de professionelle. Han blev træt af at

spille fodbold, og han blev træt af livet. 

 

´Rød djævel´ er en uortodoks sportsbiografi om den største fodboldstjerne, Danmark aldrig fik. Om
Manchester United og klubbens stjerner oplevet indefra. Om en rødhåret dreng fra Fyn, der pludselig befandt

sig midt i verdens mægtigste fodboldklub og fik så meget, at han mistede sig selv undervejs. Om det
ekstravagante, selvdestruktive liv som professionel fodboldspiller, hvor letlevende damer, risikable

investeringer og gangstere blev en del af hverdagen. Om en bilulykke og tre måneder i et engelsk fængsel. Og
om vejen tilbage til livet, Danmark, til superligaen, OB og landsholdslejren, hvor Mads Timm en gang for

alle fik bekræftet, at der er noget råddent på fodboldverdenens førsteklasse.
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