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Bolden er rund Peter Dürrfeld Hent PDF Forlaget skriver: "Og bolden er dansk. Det første indtryk på
nethinden er Morten Olsen, der triller den ud til lange Ivan Nielsen lige neden for min stamplads. Han tager et
træk og sender Frank Arnesen af sted med en lang aflevering. Arnesen springer som en hjort langs sidelinjen
dernede, så tæt inde under rækværket, at selv jeg med mit én meter og treoghalvfems-overblik dårligt nok kan
overskue hvad der sker, da en russer går til attak, og Arnesens slanke skikkelse suges ned i græsset, og et

unisont harmdirrende brøl rejser sig mod Østerbrohimlen.

Kampen er femten sekunder gammel, og der er frispark til Danmark."

Fodboldkampen på Grundlovsdag i 1985, hvor Danmark for første gang slog Sovjetunionen, står lysende klar
i bevidstheden hos alle, der var med. Fortælleren i "Bolden er rund" ser tilbage på den legendariske kamp,
som samtidig vækker minder om hans barndom på Østerbro, om familien og barndomsvenner og -fjender.

Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang årrække på N. Zahles
Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og

siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og artikler

om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.
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