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VM i fotball 2014 er en kjærlighetserklæring til fotballen og til Brasil, men også et mesterskapscomeback fra
Dag Solstad og Jon Michelet.
Sommeren 2014 reiser de to journalistene Tom Stalsberg og Morten Pedersen til Brasil der de på hvert sitt vis
vil følge opp tradisjonen fra Solstad og Michelet – fotballsportens to store kronikører. Pedersen, med sine syv
verdensmesterskap i beltet, drar på kampene og tar seg av fotballen og analysene, mens Stalsberg er løsbikkja
som lunter inn og ut av tribunene, opp elven Amazonas og langs gatene med den chilenske poeten Nicanor
Parra i reiseveska.
Solstad og Michelet på sin side sitter hjemme i Norge og trekker de lange linjene.
Fire uker, 64 kamper, 171 scorede mål, 187 gule kort, 13 straffesparksavblåsninger, fem selvmål og flerfoldige
historiske øyeblikk senere, kan vi nå se tilbake på det mest minnerike mesterskapet i sportens historie.
Utvisningen av Pepe. Taklingen til Mascherano i det 90. minutt. Skuddet til James. Tårene til Luis. Bittet til
Suárez. VM i fotball 2014 er historien om et helt spesielt mesterskap. For Solstad og Michelet er boken også
et rørende tilbakeblikk på et langt innholdsrikt samarbeid.

Fotballadressa gir deg siste nytt fra eliteserien, Premier League, Champions League, Landslaget og mye mer
Velkommen til Alt om fotball, Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller fra
over 175 norske og internasjonale turneringer. Fra. Ukas gjest er helt med stor H! En helt som har opplevd de
mest utrolige ting. Han har vært fotballspiller, pokerspiller og businessmann, han har vunnet VM-bronse. Hvor
gikk det galt for Norge? Har vi det som skal til for å bli gode i fotball igjen, eller var 90-tallet bare et blaff? Og
hva kan vi lære av Sergio Ramos? Her finner du komplett terminliste og TV-tider for Champions League
2016/17. Finalen spilles på Millenium Stadium i Cardiff 3. juni 2017. Regjerende mester er Real. Finn
kamper. Her finner du alt av terminlister, tabeller, resultater, statistikker, nyheter og mer fra alle nivåer i norsk
fotball. Her finner du alt av terminlister, tabeller, resultater, statistikker, nyheter og mer fra alle nivåer i norsk
fotball. Nyheter og Tips om fotball, sport, odds og spill m.m, Tipsfotball.no, Nyheter og Tips om fotball,
sport, odds og spill m.m Det kryr av talenter når Norway Cup arrangeres på Ekebergsletta. Torsdag kunne TV
2 fortelle om elleve år gamle Oscar Bobb, som herjer med 13 år gamle.
Kvinnekroppen duger ikke til skikkelig fotball, skal vi tro debattantene i landets største nettavis. Hvorfor er
fotball den eneste sporten hvor kvinners prestasjoner.

