Tre kalejdoskopiske og personlige fortællinger om henholdsvis tennis,
cykling og fodbold
Anders Haahr Rasmussen: Om tennis
Tonny Vorm: Om cykling
Asker Hedegaard Boye: Om fodbold
Disse tre bøger om henholdsvis tennis, cykling og fodbold består af kulturhistoriske og litterære
essays, som gør læseren klogere på de tre sportsgrenes væsen og popularitet. I hver enkelt bog
fortæller de respektive forfattere levende og personligt om den enkelte sportsgren som
betydningsfuldt fænomen og om, hvorfor lige præcis den sportsgren har gjort et uimodståeligt
indtryk på dem.
Om tennis er historien om sportens spæde år. Om hvor vi står nu. Og hvad vi kan forvente os af
fremtiden. Tennisspillere kommer fra hele verden og alle samfundslag, har alle slags kroppe og
køn, og denne mangfoldighed forstørrer sporten til en fortælling, der afspejler samfundet og bliver
til en metafor for selve livet. Om tennis er skrevet af Anders Haahr Rasmussen (f. 1979), der som
journalist har dækket tennis i en længere årrække for bl.a. Information, Zetland, DR og Eurosport.
Han er forfatter til en række bøger, senest Al den vrede. Serena Williams i en hvid verden (2021).
Om cykling er historien om sportens spæde år. Om hvor vi står nu. Og hvad vi kan forvente os af
fremtiden. Det er på landevejen, at cykelsporten er virkelig interessant og forstørres til en
fortælling, der afspejler samfundet og belyser politiske, sociale og kulturelle spændinger. Om
cykling er skrevet af Tonny Vorm (f. 1967), der er journalist, litteraturkritiker og forfatter. Han
har skrevet og bidraget til flere bøger om cykling, senest Engang var jeg Jesper Skibby (2021).
Om fodbold er historien om sportens spæde år. Om hvor vi står nu, og om hvad vi måske kan
forvente os af fremtiden. Det gamle spil har en evne til at gøre livet både større og mindre,
perspektivrigt og banalt på én og samme tid. På en måde betyder fodbolden ingenting, og på en
måde kan den få al betydning i verden. Om fodbold er skrevet af Asker Hedegaard Boye (f. 1982),
der har skrevet om fodbold i mange år og er journalist på Weekendavisen. Han er forfatter og
bidragyder til flere bøger om fodbold, senest Spillets forvandling. Europæisk fodbold i 30 år (2019).
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