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Grus Michael Mortensen Hent PDF Michael Mortensen var engang Danmarks bedste tennisspiller. Han blev
kaldt ’den danske Björn Borg’ og fejrede internationale triumfer op igennem 1980’erne, særligt som

doublespiller. Senere blev han træner for Caroline Wozniacki og Frederik Fetterlein, og fremtiden tegnede
lys. Men i 2011 brast hans verden i grus, da han mistede sin datter i en trafikulykke. Tragedien indtraf, mens
trænerkarrieren var på sit højeste. Et halvt år forinden havde han vundet French Open med kinesiske Li Na. I

stedet blev Michael sendt til tælling og måtte tage tilværelsen op til revision.

I GRUS fortæller han sin hjerteskærende historie om barndommen på Vestegnen, der var præget af tab, men
også om tennissportens gyldne æra, hvor han var en del af jetsettet med Borg, Wilander og McEnroe, trænede
de danske prinser, var fold-ud-mand i bladene og skabte Davis Cup-sensation med KB-makkeren og rivalen

Peter Bastiansen.

GRUS er en stærk og bevægende fortælling om tennis, liv og død. Om at jagte sine drømme og blive den,
man er. Om at finde lykken og blive frarøvet den igen. Og at overkomme den største sorg i livet.

Michael Mortensen er i dag tenniskommentator på Eurosport og træner.
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