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Et alt for kort liv Ronald Reng Hent PDF Robert Enke var målmand på det tyske fodboldlandshold, da han

kastede sig ud foran et tog i november 2009. Han blev 32 år. Selvmordet var en konsekvens af en seks år lang
depression, en sygdom, der er endnu mere tabubelagt i sportens elitemiljø end i resten af samfundet. Robert
Enke afslørede kun sine indre dæmoner i sin dagbog og over for sine nærmeste, heriblandt sin kone. Bogen
blev kåret til årets sportsbog i 2011. Forfatteren Ronald Reng har vundet de tyske sportsjournalisters pris for
bedste reportage syv ud af de seneste ti år. Anmeldelser ”Reng giver indblik i en verden, hvor spillere er en
vare og føler sig som en vare.” 3sat ”Reng har store litterære kvaliteter, skriver poetisk og sætter lup på de
afgørende øjeblikke.” Bücher ”Efter at have læst bogen følte jeg ikke kun, at jeg forstod depression lidt

bedre, men var også fast besluttet på aldrig igen at tro på myten om sportens supermand, der er immun over
for pres.” Sarah Crompton, The Telegraph
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