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Grus Peter Pilegaard Hent PDF Michael Mortensen var engang Danmarks bedste tennisspiller, og som træner
har han fejret triumfer med internationale verdensstjerner som bl.a. Caroline Wozniacki. Men i 2011 brast
hans verden sammen, da han mistede sin datter i en trafikulykke. Det skete på et tidspunkt, hvor Michaels
karriere var på vej mod zenit. Som træner for den nykårede Grand Slam-vinder Li Na var der rift om den

danske mestermager, og verden stod åben. I stedet blev Michael sendt til tælling og måtte tage tilværelsen op
til revision. I GRUS fortæller han sin historie og tager læseren med tilbage til 80’erne, hvor han blev en del af
det internationale tennis-jetset med bl.a. Bjørn Borg, Mats Wilander og John McEnroe. Men også til en svær
barndom på Vestegnen præget af tab og manglende opbakning, hvor tennis blev et fristed. GRUS er en stærk
og bevægende fortælling om sport, lykke, triumf og tragedie. Og et sjældent, ærligt kig ind i kulissen blandt
tennisverdenens superstjerner. Michael Mortensen er i dag tenniskommentator på Eurosport, og bogen er

blevet til i samarbejde med journalist Peter Pilegaard.
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