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Fodboldfeber Nick Hornby Hent PDF Fodboldfeber er Nick Hornbys selvbiografiske roman om fodbold,
fanatisme - og frygten for at dø midt i en fodboldsæson. Hornby har haft en livslang kærlighed til fodbold,
lige fra han som lille dreng var med sin far til fodboldkamp for første gang og op gennem ungdomsårene,
hvor Arsenal var en altopslugende lidenskab, der dominerede Nick Hornbys liv totalt - og fik mere end ét

kærlighedsforhold til at gå i vasken.

Fodboldfeber er filmatiseret med Colin Firth i hovedrollen.

PRESSEN SKREV:
... et kærligt, hcarmerende selvportræt om forfatterens livslange tilhørsforhold til fodbold generelt og Arsenal

i særdeleshed. - Information

Gode bøger om fodbold kan tælles på tænderne i Nobby Stiles’ overmund ... Fever Pitch er en lille klassiker. -
Michael Palin

Englænderen Nick Hornby er en mand, der kender sine lusede kønsfæller på gangen. I Fever Pitch beskrev
han sit liv som Arsenal-fan, så resultatet blev en ekstremt underholdende fænomenologisk fortælling om

mænds forhold til det guddommelige fodboldspil. - Kim Skotte, Politiken
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