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Denne flot illustrerede bog tager læseren med på en fascinerende og medrivende rejse til 14 af Europas mest
sagnomspundne fodboldarenaer. Disse stadioner rummer langt større fortællinger end blot en gold beskrivelse
af imponerende arkitektur i glas, stål og beton. Mange arenaer er bygget, forfaldet og genrejst gennem mere
end hundrede års europæisk historie. Ofte fra en ydmyg græsbane i den lokale arbejderklub i det forrige
århundrede til vore dages gigantiske fodboldtempler, blomstrende milliardforretninger og personlige

legeplads for arabiske oliearvinger, amerikanske milliardærer og russiske oligarker.

Historien om disse fodboldfæstninger er også historien om indædte magtkampe langt væk fra grønsværen; om
visioner, prestige, fallit og rivalisering - og om iskold politik. Men først og fremmest er det fortællingen om

fansenes betingelsesløse kærlighed til spillet, til holdet, til stedet -historien om krigen på banen og på
lægterne.

I Europas arenaer fortæller en række af landets bedste sportsskribenter historierne, anekdoterne, tragedierne
og triumferne, som disse stadioner har lagt tribuner til gennem tiden. Omdrejningspunktet er fodboldholdene
og de generationer af loyale fans, hvis kærlighed til klubben har gjort dem til den vigtigste del af ethvert

stadion uge efter uge, årti efter årti. Hvad enten det er til weekendens lokale derby eller til årets Champions
League-finale.  

EUROPAS ARENAER: 
Wembley London: Morten Glinvad
Anfield Liverpool: Peter Schulz

Old Trafford Manchester: Søren Frank
Olympiastadion Berlin: Boris Boll Johansen

Signal Iduna Park Dortmund: Per Straarup Søndergaard
Camp Nou Barcelona og Parken København: Frits Ahlstrøm

Bernabéu Madrid: Bo Kampmann Walther
San Siro Milano og Parc des Princes Paris: Asker Hedegaard Boye

Stadio Olimpico Rom: Morten Rasmussen
De Kuip Rotterdam: Niels Idskov
Luzjniki Moskva: Oscar Rothstein

Estádio da Luz Lissabon: Niels Christian Frederiksen

Bogen er redigeret af Asker Hedegaard Boye, der er fodboldskribent for Morgenavisen Jyllands-Posten og
kritiker ved Weekendavisen.
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