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Hvordan klarer man sig som menneske og professionel sportsudøver igennem en verden, hvor
sammensværgelser og fristelser er mere reglen end undtagelsen? I en branche, der synes af sig selv at

tiltrække korruption, løgn og alskens fusk og fikserier?

Historien om Mikkel Kessler er en rejse gennem en verden, der er så rig på suspekte mellemmænd, slet
skjulte dagsordner og almindeligt kævl og bøvl, at man forstår, hvorfor boksere taler om ringen som det
eneste sted, de oplever frihed. Men også hvorfor man siger, at ringen er det mest ensomme sted i verden.

Jonas Nyrup blev kåret til årets Sportsjournalist for afdækningen af, hvordan den danske bokser Johnny
Jensen blev sendt i kamp med en hjerneskade. Nu fortæller den prisbelønnede sportsjournalist og forfatter om

en af Danmarks allerstørste idrætsudøvere gennem tiderne:

Fra Mikkel Kessler som 13-årig begyndte at bokse i de røgfyldte lokaler på Christianshavn, til han blev
dobbelt verdensmester, og til i dag, hvor spørgsmålet er, om han stadig er sulten nok … eller om

udfordringerne uden for ringen til sidst også fik has på ham.

»En bog af sjælden høj kvalitet...«
***** (5 stjerner)
- Ekstra Bladet
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