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Vinnare av Guldskölden 6 år i rad i kategorierna Årets bästa
sportjournalist, Årets sportblogg & Årets krönikör!

»Sveriges bästa sportjournalist väver skickligt samman fotboll med
politik och ekonomi och kryddar med rörande, ömsinta porträtt av

människor han möter.« | Betyg: 5 av 5, MAGNUS UTVIK,
GOMORRON, SVT

Dagens fotbollsvärld är en sluten plats. Makten, pengarna och
framgången koncentreras till några få västeuropeiska giganter. I
Utväg: Fotboll undersöker Erik Niva sprickorna i denna fotbolls

fästning, letar luckorna i försvarsmuren.
Vi följer resurssvaga småstads klubbar som utmanar oddsen, möter

osynliga båtflyktingar på väg att bli storstjärnor och forna
dödsfiender som nu spelar i samma landslag. Fotbollen är en

oåtkomlig mångmiljardindustri, men innehåller ändå sådant som inte
går att köpa för pengar. Där finns en kraft som visat sig kunna

övervinna naturkatastrofer, besegra terror, störta diktatorer och läka



såriga samhällen.
Erik Nivas tredje bok kretsar kring fotbollen som räddning, som

ingång, som utväg.

ERIK NIVA [f. 1978] är en av Sveriges främsta sportjournalister,
mångfaldigt prisbelönad. Sedan början av 2000-talet har han rest runt

i en fotbollsvärld som globaliserats, kommersialiserats och
medialiserats. Niva har intervjuat pampar och tonårsmiljardärer, men
också ungdomstränare, barndomsgrannar och en lång rad karaktärer
ur den brokiga fotbollsfamiljen. Utväg: Fotboll är tredje delen i hans
hyllade bokserie, efter Den nya världsfotbollen [2008] och Liven

längs linjen [2010].

»Mycket ryms under fotbollens vingar och Nivas texter gör den
mänskligare, tar ner den på jorden och ger den på så sätt nya

dimensioner.« | SAM SUNDBERG, SVENSKA DAGBLADET

»Niva är en god stilist som skriver som han talar: djärvt, överdådigt,
ibland lite tvekande men poängen kommer alltid, klart och

obönhörligt. När man väl börjar läsa är det svårt att sluta.« | TONY
SAMUELSSON, DALADEMOKRATEN

"Utväg: fotboll" är en sagobok för vuxensupportrar och dess resultat
alltid moraliskt lekens yttersta konsekvenser ligger långt bortom

planens illusoriskt vita linjer. | MAGNUS SJÖHOLM,
NORRKÖPINGS TIDNINGAR

Om »Den nya världsfotbollen«:

»Jag blir så imponerad att jag bara suckar. Den nya världsfotbollen är
verkligen alldeles fantastisk.« | PATRIK SVENSSON,

SYDSVENSKAN

»Alldeles lysande skildring av en globaliserad värld, betraktad
genom fotbollen.« | JÖRGEN LÖWENFELDT, NORRKÖPINGS

TIDNINGAR

Om »Liven längs linjen«:

»Jag kan inte komma på någon bättre läsning mellan matcherna än
Erik Niva.« | PATRIK SVENSSON, SYDSVENSKAN

»Texterna om Ronaldinhos försvunna skratt och Lionel Messis nya
skokontrakt tillhör det bästa som skrivits om en tillväxtsektor fylld
av konflikter och glädje.« | LISA AHLQVIST, GÖTEBORGS-

POSTEN
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