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Jeg er nummer 11 S\u00f8ren H\u00f8jlund Carlsen Hent PDF I 2012 sagde Aarhus farvel til en byens store
helte, da fodboldspilleren Peter Graulund tog afsked med hjemmepublikummet på byens stadion.  Efter 18 år
i topfodbold kunne kroppen ikke mere og Peter Graulund måtte erkende, at han havde spillet sin sidste kamp.
Nu vender Peter Graulund tilbage i arenaen med bogen "Jeg er nummer 11 - Historien om Peter Graulund",
der er skrevet af Søren Højlund Carlsen. Bogen fortæller om et liv med mål i blikket og mere ild og ærlighed
i hjertet end de fleste. Bogen er en personlig beretning om en rejse fra halvkriminel rod i Vejen til voksen

familiefar i Aarhus - fra drengespiller til fodboldpensionist. I "Jeg er nummer 11" fortæller Peter Graulund for
første gang om sin karriere, der endte i Aarhus og i AGF, hvor han blev et ikon i den fodboldgale by. Udover
AGF spillede Peter Graulund også for Vejle Boldklub, Brøndby IF, Helsingborgs IF og VfL Bochum. I "Jeg er

nummer 11" kommer vi med bag kulisserne i alle klubber, og vi får et indblik ind i tilværelsen som
professionel fodboldspiller. Det er en verden, hvor man tjener mange penge og bliver fejret, når man scorer.
Men bag facaden finder man også store menneskelige omkostninger, der lurer bag den store løn og brølet på
stadion.  Man kan blandt andet opleve, hvordan Peter Graulund ensom og alene i Tyskland synker helt ned i
sindets sorte hul. Han fortæller også ærligt om utroskab, sine dæmoner og en indre vrede, der opstod som
barn, da hans forældre blev skilt. Han løfter også sløret for, hvordan daværende direktør i Brøndby Per

Bjerregaard først fik ham til psykolog og derefter solgte ham til en tysk bundklub. Og ikke mindst giver han
råt for usødet sin ærlige og personlige fortælling om AGF's forvandling fra et galehus til en veldrevet
fodboldvirksomhed, hvor galskaben en gang imellem dog stadig kigger frem fra kulisserne i den store

traditionsklub, som blev Peter Graulunds hjerteklub.  Som noget helt nyt for biografier finder man i "Jeg er
nummer 11" QR koder, som gør læseren i stand til hurtigt og let at se nogen af de mål og hændelser, der
omtales i bogen.  Søren Højlund Carlsen er en aarhusiansk journalist og forfatter, hvis første bog var

fodboldantologien "Jeg holder med AGF - ni indlæg om byens hold". Senest har han skrevet bogen "Århus i
hjertet".
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