
T E K S T   R U N E  S K Y U M - N I E L S E N

F O T O   S A R A  G A L B I A T I

Når hun taler  
fodbold, spidser mændene  

ører – kolleger, seere, verdensstjerner, 
you name it. Danmarks første og fortsat  

førende sportskorrespondent er gift med en 
spansk narkobetjent, men ellers er det den 

lille runde, hun kredser om. Kom til Champions 
League-topbrag mellem Manchester City og 

Real Madrid i selskab med Lone Jakobsen  
fra Sønderjylland. Hende, der blev til 

Luna Christofi fra fjernsynet
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TIRSDAG 18. SEPTEMBER KLOKKEN 19.11, ESTADIO  
SANTIAGO BERNABÉU, HALVANDEN TIME TIL KAMPSTART
LUNA CHRISTOFI har trukket på venstre ben siden morgenstunden. Det bliver værre og værre, og 
det er langtfra så yndefuldt, som da vi mødtes eftermiddagen forinden på hendes stamhotel, Euro-
building, i centrum af Madrid. 

Da kom hun vrikkende gennem lobbyen med vandkæmmet, afbleget hår, silkeklud om halsen og 
i sort fra top til den tå, der nu bøvler. ’Vi skal nok nå det’, sagde hun som det første og fik samtidig 
kindkysset til både venstre og til højre, hvorefter vi befandt os i en taxa med kurs mod et presse-
møde på Valdebebas, kongeklubben Real Madrids monstrøse træningsanlæg. 

TV3s 44-årige fodboldkorrespondent har det med at skille sig ud fra mængden, også når hun 
ikke er i færd med at lave et af de mange liveinterview, hun i højsæsonen sender hjem til seerne fra 
Europas største stadioner. Som få andre i fodboldverdenen har hun over en 
årrække været i stand til at få stjerner som Cristiano Ronaldo, Fernando Torres 
og Lionel Messi i tale. De direkte transmissioner fastholder Luna Christofis sta-
tus som en af de mest respekterede fodboldjournalister, Danmark råder over. 

Aftenen efter Ud & Ses første møde med Luna Christofi, er det så, at hun 
humper ind på Estadio Santiago Bernabéu for at gøre parat til braget mellem 
de spanske og engelske mestre, Real Madrid og Manchester City. På en me-
ters afstand ser den velplejede græsplane så saftig ud, at den vitterlig ligner et 
håndvævet tæppe. Det er den største indledende kamp i den europæiske me-
sterturnering i årevis. Tribunerne med plads til 75.000 tilskuere står tomme 
nogle minutter endnu, men vagter og medarbejdere fra de få mediekonglome-
rater, der har erhvervet sig Champions Leagues ekstremt dyre tv-rettigheder, har lov til at være til 
stede. 

Luna Christofi er en af de udvalgte. Hun passerer en noget yngre, italiensk journalist, som taler 
indladende til et kamera. Kollegaen er også kvinde, men mere åbenlyst barmfager.

’Hun tager sig af første fase, hvorefter der gøres plads til de gråhårede herrer, når det bliver alvor. 
Det er komisk, at hvis der skal diskuteres 4-3-3 (en taktisk opstilling, red.), så kommer mændene 
på banen. Men pigerne har det åbenbart okay med det’, skynder hun sig at tilføje – hørbart ikke 
interesseret i at tale dårligt om nogen. 

Det kan være svært for kvindelige fodboldjournalister at blive opfattet seriøst af det overvejende 
mandlige publikum i den – på dette kommercielle niveau – rene mandesport, men for Luna Chri-
stofis vedkommende er det en anden sag. Man kan sige, at hun ikke afkræver respekt på grund af 
sit køn, men på trods af det. At hun har skullet bevise noget ekstra. I hendes kollegers øjne lykke-
des det for hende for lang tid siden. 

Som kommentator Niels Harild, der rykkede med Luna Christofi fra Danmarks Radio til TV3 i 
1999, netop har forklaret det på vejen fra hotellet til Estadio Santiago Bernabéu:

’Hun skabte en stil, og alle andre kanaler, også de internationale, kopierede den. De skulle have 
en Luna eller i hvert fald en kvindelig udsending’.

Nede på banen, en time inden kampstart, byder den norske fodboldekspert Roar Stokke også ind:
’Luna er jo genuint optaget af fodbold. Når jeg ser hende i morgenmadsrestauranten dagen efter 

en kamp, sidder hun og pløjer avisernes sportssider igennem. I virkeligheden er det ikke så interes-
sant at tale om køn’, mener nordmanden … og gør det så alligevel: 

’Hun kombinerer det professionelle med det venlige og ydmyge, mens mandlige journalister ofte 
bare jagter interviewet med spidse albuer’.

Da Luna Christofi tidligere på tirsdagen stillede op til fotografering med en flok danske teenage-
re, var medkommentator Jan Mølby inde på noget lignende. Den tidligere FC Liverpool-general, 
der ikke længere bliver genkendt af de yngste foldboldfans, er berygtet for sin bramfri facon. Ka-

rakteristikken af Luna Christofi synes anderle-
des smigrende:

’Hun drager måske fordel af at stikke ud af 
mængden i en mandeverden. Det hjælper hende 
til at skaffe de gode interview. Men hvis ikke 
hun kunne sit kram, ville hun til gengæld kun få 
den ene chance’.

Da Luna Christofi hører Jan Mølbys vurdering 
nogle dage efter transmissionen fra Madrid, 
lader hun sine ivrigt bevægende fingre danse i 
luften og røre ved den krumme næseryg:

’Det har han nok ret i. Folk 
spørger mig tit, om jeg ople-
ver negativ forskelsbehand-
ling. Det gør jeg ikke. Jeg er 
slet ikke opmærksom på det, 
medmindre det er virkelig 
tydeligt. Jeg har altid været 
kvinde i en mandeverden, 
og jeg har altid haft mange 
drengevenner. Jeg er vant 
til det’. 

Umiddelbart foran græstæppet og de opvar-
mende spillere får Luna Christofi overstået lyd- 
og billedprøverne. Der er godt og vel en time til 
kampstart, og hun tager sig nu et par minutter 
til at kigge på sin smertende storetå. Under den 
højhælede sandal og et udtjent vabelplaster 
åbenbarer sig et væskende kødsår. Det er så 
stort, at det fanger flere forbipasserendes op-
mærksomhed, og pludseligt sidder den forfjam-
sket grinende fodboldkorrespondent på en båre 
omringet af fire samaritter. 

’Det er ikke noget særligt’, gentager hun på 
spansk og dansk, pinligt berørt ved alt det po-
styr, som slidskaden skaber. Den har selvfølgelig 
heller intet med fodbold at gøre.

MANDAG 17. SEPTEMBER KLOK-
KEN 22.30, RESTAURANTE PUER-
TA 57, 22 TIMER TIL KAMPSTART
AFTENEN INDEN en kamp i Champions League 
arrangerer Luna Christofi gerne en middag for 
de venner og bekendte, der er i byen for at se 
fodbold. Denne gang har hun sørget for bord til 
11 personer i en restaurant med udsigt over Real 
Madrids mørklagte stadion. Hun troner selv for 
den ene langende. Herfra bestiller selskabets 

Spaniere gør sig ikke 
i ord med e-endelser. 
Derfor troede de, 
at Lone hed Luna. 
Siden tog hun 
navneforandring. 
Efternavnet har hun 
giftet sig til 

Luna Christofi i stadi-
onrestauranten med 
VIP-udsigt. Blot én 
gang har hun følt sig 
decideret talt ned til på 
grund af sit køn. Af Pep 
Guardiola, FC Barce-
lonas daværende træ-
ner. Sveden haglede af 
ryggen på hende, men 
hun gennemførte live-
interviewet.
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enlige kvinde tapas til resten af selskabet og 
inspicerer vinkortet, træffer sine valg. Sørger 
for alle. Når hun er ude med sine kommentator-
kolleger, plejer de helt at overlade madvalget 
til hende. 

’Det er nok det moderlige instinkt, der spiller 
ind. Mon ikke? Jeg har jo heller ikke selv børn, 
og mænd elsker at blive nurset, så meget har jeg 
da lært af denne branche’, siger hun og klukker. 

Da Luna Christofi kom til verden, var hen-
des mor kun 16 år. Selvom pigen voksede op i 
det, hun i dag omtaler som en ’dejlig, jysk træ-
mandsfamilie’, hvor man ikke nævnte hendes 
komplicerede start på tilværelsen med ét eneste 
ord, husker hun tilbage på sin opvækst i lands-
byen Branderup med fryd:

’Jeg var jo længe det eneste barn og blev for-
kælet af mine mostre, onkler og bedsteforæl-
dre. Det var et luksusliv’.

Selv tror hun, at de tabubelagte første leveår 
har gjort hende ’frygteligt konfliktsky’. Omgan-
gen med de mange voksne gjorde hende om-
vendt også udadvendt. Lone, som hun oprinde-
ligt hed, var nysgerrig som de færreste:

’Jeg sov nærmest aldrig, og hvis der var det 
mindste på færde, var jeg lysvågen. Jeg sover 
stadig ikke særlig meget’.

Ofte blev det Lones morfars opgave at få 
hende til at falde i søvn. Det krævede nogle 
lange gåture siddende på hans brede skuldre. 
De to blev tætte, mens Lone blev træt. Som lille 
lyttede hun med, når han tunede ind på radio-
stationen Norddeutscher Rundfunk, der blandt 
meget andet sendte fra den vesttyske bundes-

liga i fodbold. Sådan lærte hun at forstå og siden tale tysk. Og få smag for fodbold. Da hun var 10 år 
gammel, begyndte hun at abonnere på månedsmagasinet ’Alt om sport’. 

I skolegården diskuterede hun nu spillere og taktik med drengene. Især kastede hun sin kærlighed 
på danskeren Allan Simonsen, der spillede for Borussia Mönchengladbach og i 1977 kåredes som 
Europas bedste. Matematik- og danskbøgerne var indbundet i papir med den fjerlette dribler.

’I skolegården lærte jeg, hvor forsigtig man skal være, når man kaster sig ud i at tale om fodbold. 
Gå ikke ind i det, medmindre du har styr på fakta. Kend spilsystemerne og alt det dér. Det er et vir-
kelig farligt område, hvor alle vil hævde sig. Du bliver bare sat på plads’, siger Luna Christofi. 

Og hun har ret. Tonen er sjældent barmhjertig, den er grim, når landets tusindvis af selvbestalte-
de fodboldeksperter udveksler holdninger om klodens mest populære holdsport. I diverse internet-
fora sker det endda, at Luna Christofi mistænkes for at have ligget i med den ene spiller og manager 
efter den anden. Ellers giver det bare ikke mening, at en kvindelig dansk fodboldjournalist gang på 
gang får spillets største stjerner i tale. Ondskabsfuldheder, med andre ord. Øjnene ruller, skepsis-
sen strækker pandehuden ud. Luna Christofi ligner én, der aldrig har hørt mage:

’Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har kysset med nogen i denne verden. Aldrig nogensinde’, 
afviser hun så.

Omtrent samtidig med skolegårdsdiskussionerne høstede Lone også et par triumfer på fodboldba-
nen. Det tydede intet ellers på, da den lokale fodboldklub året forinden tilmeldte sit første pigehold. 
Luna fik tjansen som målmand, og i debutkampen måtte hun hente bolden ud af nettet 32 gange. 

’Dér lærte jeg alt om, hvor ydmyget man kan blive for dernæst at rejse sig og drage ud næste week-
end for at tabe igen’.

Men sæsonen efter tog Lone og veninderne revanche. Faktisk blev de sønderjyske mestre, og så 
var de med ét den lille by og dens 500 indbyggeres stolthed.

’Der var måske 100 mennesker på stadion den dag, vi vandt. Det var jo os, der vandt trofæerne. 
Drengeholdene vandt aldrig noget’.

TIRSDAG KLOKKEN 14.10, CENTRALT I MADRID,  
SEKS TIMER OG 35 MINUTTER TIL KAMPSTART
FODBOLDKORRESPONDENTEN har reserveret bord på en asiatisk frokostrestaurant, fordi den 
slags mad egner sig optimalt til at lade op på inden en udmagrende transmission: ’Let, men med 
masser af kulhydrater at løbe på’, som hun siger. 

Hele hendes kampdag følger sådan set et fast skema. Morgenen og formiddagen går med at skrive 
et brief med von hørensagen, spekulationer, fakta og mere nørdet info om aftenens kombattanter 
til studieværten – før var det Peter Schmeichel, nu er det Jes Dorph-Petersen. Dernæst spiser hun 
frokost og læser aviser, ringer rundt til sine klubkilder. Til sidst tager hun sig en løbetur eller et 
smut i fitnesscentret. 

Under frokosten vibrerer hendes telefon konstant. De fleste gange drejer opkaldene sig om fod-
bold. Blandt andet er der et fra TV3s redaktion i København, hvor en kollega lige briefer hende om 
noget sladder fra kriseramte Brøndby IF. Med ét forstummer fodboldsnakken for første og eneste 
gang. Hendes syv år yngre mand, narkobetjenten Leonardo, ringer fra deres fælles hjem i Vallado-
lid, der ligger en time med tog fra Madrid. Luna Christofis tunge smælder på hjemmevant spansk, 
og da hun lægger på, er det med ordene: 

’Han kom sent hjem i går aftes. De har startet en ny efterforskning op, og så skal han skygge de for-
modede narkosælgere. Nu vil han lige høre om de fantastiske kyllingekebabs, jeg har lavet til ham’.

Det umiddelbart umage par mødte hinanden første gang – og så igen – på en politistation i 
Madrid. I begge tilfælde var Luna Christofi blevet bestjålet. Leonardo forbarmede sig og optog rap-
port, selvom det ikke var hans domæne. Da han efterfølgende ringede til hende og hørte, om hun 
nu også var okay, kridtede han samtidig banen op til noget mere. Det er syv år siden nu. Luna Chri-
stofi tror, at hun ville havde været mor i dag, hvis Leonardo var dukket op noget tidligere. 

Dér lærte jeg alt om, hvor 
ydmyget man kan blive for 

dernæst at rejse sig og drage ud 
næste weekend for at tabe igen

Luna Christofi og kom-
mentator Jan Mølby 
på vej til Real Madrid-
Manchester City.

Før kampstart på Esta-
dio Santiago Bernabéu. 

Luna Christofi holder 
hof aftenen før fod-
boldbraget.

Ud over at mestre 
spansk, engelsk og 
tysk kan Luna Christofi 
interviewe på por-
tugisisk, italiensk og 
fransk.

Fra Madrid går turen 
til Ukraine, og to uger 
senere hilser en kæk 
David Luiz fra Chelsea 
lige på efter opgøret 
mod FC Nordsjælland 
i Parken, København.

FC Nordsjælland-
træner Kasper 
Hjulmand får også 
lov til at være med.
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’Men at få sit første barn som 40-årig var simpelthen for sent for mig. Det er der intet traume eller 
drama i, det er bare ikke blevet. Til gengæld er jeg gudmor for et arsenal af børn. Syv stykker. Og 
hønemor for min niece og nevø. De er det bedste i verden, og ingen skal gøre noget ondt ved dem’, 
fastslår hun og plirrer med de venlige øjne. Smilerynkerne samler sig omkring dem:

’Det var nok også godt det samme. Jeg ville gå rundt med latent paranoia, hvis mine egne unger 
skulle finde på bare halvdelen af alt det, min bedste veninde og jeg fandt på’.

MANDAG KLOKKEN 19.02, PRESSE- OG SPILLEROMRÅDET,  
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU, 25 TIMER TIL KAMPSTART 
OVEN PÅ ET SMÅTAMT PRESSEMØDE med Real Madrid-træneren José Mourinho har den sam-
lede verdenspresse forladt klubbens træningsanlæg og sat kursen mod arenaen, der aftenen efter 
skal danne ramme om topopgøret. 

Mens de venter på Manchester Citys øverstbefaldende, manager Roberto Mancini, fordrives tiden 

med at surfe på nettet og hyggesnak. Dog ikke 
Luna Christofi. Med mobilen for øret forsvinder 
hun ind i det mægtige stadions indre gemakker. 
’Jeg skal lige noget’, som hun siger. Et kvarter 
senere vender hun tilbage med sine små, ivrige 
skridt. Som så mange andre har fodboldkorre-
spondenten sine kilder, og der var tilsyneladen-
de sladder at komme efter:

’Jeg har simpelthen en KONGE-historie’, ud-
bryder hun og underholder med en ny teori om 
topscoreren Cristiano Ronaldos i forvejen mas-
sivt afdækkede humørdyk. 

Luna Christofi har altid grebet chancen i op-
springet, og hun trives bedst i storbyer og ja, på 
de store arenaer. Men hun har også mærket på 
egen krop, hvor vigtigt det er at kunne begå sig 
på andet end dansk, engelsk, fransk og tysk, som 
hun mestrede tidligt. Da hun og en veninde efter 
gymnasiet – og VM 86 i Mexico, som hun natur-
ligvis lige skulle have med foran flimmerkassen 
– bumlede ud på halvandet års interraileventyr i 
Sydeuropa, blev sprogbarrieren hurtigt et uover-
stigeligt problem efter ankomsten til deres drøm-
medestination, Barcelona. Til sidst sultede de.

Jeg har altid været kvinde i 
en mandeverden, og jeg har 

altid haft mange drengevenner

I fodboldbyer som Madrid 
bor Luna Christofi altid 
på det samme hotel.
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Solariet giver dig ikke bare rynker og ældet 
hud. Det kan også give dig kræft. Hver 
dag får en ung dansker kræft i huden. 
Sluk solariet før din hud minder dig om det.

/SLUKSOLARIET
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’Ikke engang hos McDonald’s ville de røre os med en ildtang. Og de eneste engelsktalende, vi 
lærte at kende i byen, var kunstnere. Så vi kom til ret mange ferniseringer. Man kan blive så glad for 
kanapeer, når de er gratis’.  

Til sidst fandt de arbejde på et turistresort syd for byen. Luna stod i baren, hvor hendes sprogøre 
blev stimuleret af ejerens sønner på 11-12 år. 

’Jeg gav dem al den is, de kunne spise, og så terpede de verber med mig. Børn har en anden slags 
tålmodighed, de vil gerne gentage ting 10 gange’.

Luna nåede tilbage til Branderup og holde jul i 1987. Hun vidste allerede, at hun ville være jour-
nalist, men dengang lå uddannelsen kun i Aarhus, og Aarhus var for længst blevet for lille for hen-
de. Hun rykkede i stedet til København. Et år senere mødte hun australieren Edgar Christofi, og så 
var det farvel til familienavnet Jakobsen. Han restaurerede antikke kakkelovne på Christiania, og 
hun flyttede ind hos ham på fristaden. Det var i bund og grund en dårlig oplevelse. 

’Jeg synes, at det er smukt, at der er plads til sådan et sted. Men jeg oplevede også megen dobbelt-
moral’, erklærer hun.

Faktisk kom hendes tilstedeværelse op og vende på flere fællesmøder. Christianitterne var util-
fredse med, at Luna Christofi ’levede sit liv ude i byen’. Det havde de for så vidt ret i. I 1988 var 
hun begyndt som deltidsansat telefonpasser i DBU og havde hurtigt tilranet sig større ansvar. Som 
rejse- og begivenhedsarrangør og snart efter også som tolk. Efter arbejdstid kiggede hun forbun-
dets pressechef, Frits Ahlstrøm, over skulderen. Og så var der ikke tid til at bidrage til de fælles 
arbejdsdage i fristaden.

’Jeg sad på hans kontor og lyttede og lærte. Han var en af de gammeldags journalister, som klap-
rede på skrivemaskinen og lavede medlemsblad med to fingre på tastaturet, klippede kolonner op 
og sendte dem til trykkeriet. Dét var min drøm. Min drøm var ikke at bo på Christiania’.

Luna Christofi søgte friheden uden for fristaden, og i 1996 kaprede Danmarks Radio hende fra 
DBU, hvor hun undervejs var blevet fastansat som informationsmedarbejder. Luna Christofi havde 
noget misundelsesværdigt med sig fra fodboldforbundet. Et stort kildenet.

I 1999 stjal TV3 helt uhørt rettighederne fra DR og TV 2 til den danske superliga og Champions 
League, og så blev Luna Christofi og nogle af hendes næreste 
kollegaer headhuntet. Hun sagde ja, for det var jo fodbol-
den, hun ville dække. Energien på det nye hold var sitrende 
magisk. Alligevel indgav hun snart efter sin opsigelse. Luna 
Christofi var blevet enig med sin mand om at bosætte sig i 
Spanien. Ægteskabet knirkede, og de ville reparere det.

Få uger senere ringede de fra TV3. Kanalen havde et til-
bud, som hun dårligt kunne takke nej til. Luna Christofi 
skulle være sportens svar på nyhedernes Ulla Terkelsen. 
Danmarks første fodboldkorrespondent, som rejste rundt i 

Europa og rapporterede fra de store europæiske kampe. 
Alt var dog ikke den rene lykke, og Luna Christofi brød med sin mand. Han vendte tilbage til 

Australien, hun blev boende i deres spanske hjem:
’Det holdt ikke, hvor gerne vi end ville. Men jeg tænker på det som skæbnen. Han hjalp mig til at 

komme til Spanien’, konstaterer hun.

TIRSDAG KLOKKEN 22.22, I ET ELEVATORTÅRN, ESTADIO  
SANTIAGO BERNABÉU, KNAP TO TIMER EFTER KAMPSTART
MED MINDRE END 10 minutter tilbage sejler det for Real Madrid. Den spanske kongeklub er bagud 
med 1-2 mod Manchester City, og det sejrsvante publikum udvandrer i en lind strøm. Vraltende på 
sin dårlige venstrefod har Luna Christofi også forladt sit plasticsæde oppe under taget på det mæg-
tige stadion. Der går ellers et kvarter, før de første spillere kan tænkes at lægge vejen forbi hendes 
interviewplads. Hun og en spansk kameramand holder til i et lukket område, der er placeret inden 
den såkaldte ’mixed-zone’, hvor størstedelen af pressens folk træder hinanden over tæerne i et 

Dét var min drøm.  
Min drøm var ikke 

at bo på Christiania

forsøg på et hente et citat eller to hjem. På en 
fladskærm ser hun Real Madrid udligne og siden 
også score til 3-2. Bruset fra hjemmepublikum-
met kradser i betonen. Overdøver dommeren, 
der fløjter opgøret af. Da spillerne endelig duk-
ker op, spankulerer de forbi den sammenstim-
lede hob med det, der kan tolkes som arrogance 
og slet skjult ligegyldighed. De færreste gider 
veksle et ord, men Luna Christofi fik, hvad hun 
ville. Efter omklædning gav verdensstjernerne 
Joe Hart, José Mourinho og Luka Modric sig tid 
til at besvare hendes spørgsmål, som øjeblikke-
ligt kunne opleves hjemme i de danske stuer.

Når man oplever de undseelige og paradoksalt 
fjerne profiler på nærmeste hold, står den livlige 
Luna Christofi i kontrast. Hendes engagement 
og kropssprog overskygger de forsigtige, dybt 
forfængelige og sky fodboldspillere, hun optræ-
der ved siden af.

FRA LONE TIL LUNA
Født 9. december 1967 i Vejle. 
Opvokset i Gram og senere  
Branderup. Døbt Lone Jakobsen. 

Får skriftlig advarsel undervejs,  
men bliver i 1986 student fra  
Aabenraa Statsskole. 

Bliver første gang kaldt Luna på  
interrailrejse til Barcelona.

1988-1996 ansat i Dansk  
Boldspil-Union (DBU). 

1990-1993 tager hun bachelorgrader  
i spansk og engelsk fra Handelshøj-
skolen i København. 

1996-1998 sportsjournalist på DR. 

Fra 1998 ansat på TV3. 

Gifter sig for anden gang i 2010,  
parret er bosat i Valladolid, Spanien.Luna Christofi er 

temmelig flyvende. 
I dette kalenderår 
er det alene med 
luftfartselskabet 
Lufthansa blevet til 
61 flyvninger 
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”Beskriver en ukendt 
verden og gør det, så 

man sluger hver eneste 
side med gysende nys-

gerrighed ... En op-
sigtsvækkende og vildt 

spændende roman.”

SIMON SPIES

"""""
()""*'+,--!,$&'

”Det er lykkedes 
Andreas Fugl ! øgersen 

at skabe en virkelig 
læsværdig bog (…) Det 
hele sat ind i en fængs-
lende samtidsfortælling 
med kulørte bipersoner 
i en tid, der på mange 

måder virker meget 
sjovere end den i dag””

”En milepæl i dansk kriminal-litteratur. Der er næppe no-
gensinde skrevet en dansk spændingsroman, som holder det 
niveau, Jens Henrik Jensen præsterer… På èn gang rystende 
og uhyggelig – og poetisk og smuk. Man ved fra første side, 
at man har fat i en bog, det bliver svært at lægge væk. Og 
førstehåndsindtrykket holder hele vejen ... ”

""""""
DE HÆNGTE HUNDE

Êò��Ã�på sporene

"""""
J)""*'+,-P!,$&'

”Gennemført stilfærdig 
humor bemægtiger histo-

rien sig sin læser, som, hvis 
ikke allerede kendskabet 

er til stede, en sidegevinst 
vil blive oplyst i detaljer 

om baseball og amerikansk 
sportskultur.”

"""""
B&."#'/,%&

KUNSTEN 
AT GRIBE LIVET

J),%&  M&+#&.
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Jobbet som fodboldkorrespondent er lidt af en balanceakt. Hun må ikke være leflende og skal turde 
stille de ubehagelige spørgsmål. Omvendt kan hun dårligt tillade sig at være så negativ og konfronta-
torisk, at de højtlønnede primadonnaer ikke vil tale med hende en anden gang. Luna Christofi kæm-
per forgæves for at skjule, at den nuværende generation af fodboldspillere keder hende. ’Fodboldspil-
lere nutildags’, som hun vånder sig i et kort øjeblik.

Hun fremhæver i stedet den åbenhed, der prægede en storklub som Real Madrid midt i det foregå-
ende årti. Dengang hun kunne blive hængende på lægterne efter træning og sludre med kapaciteter 
som Christian Karambeu og Roberto Carlos. 

’Ja, en fyr som Steve McManaman kom selv over og fortalte om sit seneste væddemål’. 
Luna Christofi ankommer som den sidste til stambaren, hvor TV3s lille hold vanen tro søger tilflugt 

efter opgørene på Estadio Santiago Bernabéu. Tre timer senere ender hendes minimale søvnbehov 
med at sætte resten af selskabet skakmat i Madrid. Selvom hun skal være i lufthavnen fem timer se-
nere for at flyve til Ukraine og dække et opgør mellem FC Nordsjælland og Shaktar Donetsk, lukker og 
slukker hun klokken halv tre. På det tidspunkt slækker kommentatorerne Niels Harild og Jan Mølby 
på paraderne og spytter i fadøllen. Et par slagne mænd. Deres overkvinde tømmer sit hvidsvinsglas, 
kindkysser og følges småhumpende med sine kolleger tilbage mod hotellet. Luna Christofi er hurtigt 
ude af syne, men hendes stemme og klare latter hænger fortsat i den lune natteluft. Danmarks første 
fodboldkorrespondent taler stadig om fodbold.  

Ene kvinde til pres-
semøde med Real 
Madrids Sami Khedira 
og José Mourinho.

Med fodboldkom-
mentatorerne Carsten 
Werge, Per Frimann og 
Jesper Grønkjær inden 
kampstart i Parken, 
København.

Luna Christofi ignore-
rer sin smertende tå 
og laver lydprøve på et 
endnu gjaldende tomt 
Estadio Santiago Ber-
nabéu.
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