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Det smukke spil er underholdende som en quiz, informativ som et leksikon og medrivende, som sad man selv
på stadion. Det er en bog med alt det, du ikke vidste, du gerne ville vide om fodbold. Godt hjulpet af en

overflod af fascinerende illustrationer.

Hvem har scoret flest gange fra straffesparkspletten, Ronaldo eller Messi? Hvilken målmand har de sikreste
hænder? Hvem har fået flest røde kort? Læs om Brasiliens legender og VM-triumfer. Den højeste og den

laveste spiller. Sammenlign de største stjerner.

Det smukke spil vil både vække knægtens og den fodboldfascinerede familiefars læselyst til live og tilføje
dem viden, som de færreste andre tilskuere på lægterne vil kunne konkurrere med.

Bogen er oversat til dansk af mangeårig sportsredaktør Flemming Linnebjerg.

John Andrews har været skribent og redaktør, siden Everton FC rent faktisk vandt noget. Han har skrevet om
sport, kunst og populærkultur i mange år og skabt et utal af spørgsmål til quizzer om sportens verden.
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