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Kærlighed og had i la Liga Sid Lowe Hent PDF Messi eller Ronaldo? Catalonien eller hovedstaden?
Barcelona eller Real Madrid?!

Rivaliseringen mellem de to spanske superklubber er større og mere bitter end nogen anden fejde i sportens
verden. Den har stået på i over 100 år og har altid trukket dybe kulturelle spor til verdenen uden for

fodboldbanen.

På Camp Nou i Barcelona betragter man fortsat sig selv som frihedskæmperne, der tager kampen op med
Francos fascister. På Bernabéu i Madrid ser man sig selv som de pæne kavalerer, der holder de selvretfærdige

cataloniere ud i strakt arm. Men Barcelona vs Real Madrid er også vidunderlige scoringer, røde kort og
uforglemmelige øjeblikke med verdens to vigtigste fodboldklubber i centrum.

I den hidtil mest omfattende monografi om emnet undersøger den internationalt anerkendte journalist og
historiker Sid Lowe de historiske, politiske og kulturelle forskelle (og ligheder) mellem de to klubber.

Gennem et enestående researcharbejde og samtaler med legender som Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano og
Michael Laudrup går Lowe bag om rivaliseringen, som for alvor fandt sin form under Den Spanske

Borgerkrig, men som interessant nok ofte ikke er så sort/hvid som ved første øjekast.

Forfatteren Sid Lowe er bosat i Madrid og skriver om spansk fodbold for bl.a. The Guardian, World Soccer,
Four Four Two og The Telegraph.Kærlighed og had i La Ligavar nomineret til den prestigefulde William Hill

Sports Book of the Year 2013.

Kærlighed og had i La Liga er en underholdende undersøgelse af det historiske, politiske, sproglige,
kulturelle og økonomiske bagtæppe, der går, hver eneste gang fodboldens to superklubber mødes.
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