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Mod er at fastholde drømmen og rejse sig fra støvet, når alle dømmer dig ude ... Det har kendetegnet de
største af de største ... champs among champs ... Sugar Ray Robinson, Joe Louis, Muhammad Ali, Joe Frazier,
Archie Moore, Roberto Duran, George Foreman, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Chris Eubank, Bernard
Hopkins ... og også vores egen hard-hitter, samuraien, krigeren, gladiatoren ... The Viking Warrior ... Mikkel

Kessler!

Det var et magisk comeback, da Mikkel Kessler, efter et forsmædeligt nederlag i november 2009 til den unge
ring-løve Andre Ward den nat i Herning, 24. april 2010, genvandt sin ære og igen blev champ ved at vinde

over den bestialske ring-killer Carl Froch i et brag af en fight.

Dette er sportsjournalistikkens Grand Old Man, kommentatorlegenden Kurt Thyboes, meget personlige
portræt af den danske bokser. Samtidig er det et hæsblæsende, glødende, passioneret og kærligt portræt af det

barske game med alle dets gloriøse øjeblikke af mirakler og tragedier og skurke og helte, dette mytiske
terræn, hvor Kessler nu er trådt ind blandt legenderne med sit spektakulære comeback, der kan føre ham helt

op til stjernerne ... i Super Six.

Kurt Thyboe (f. 1940), journalist, sportskommentator, tidligere chefredaktør på Ugens Rapport og forfatter
til en lang række bøger om fodbold, cykelsport, boksning og de helt store helte Muhammad Ali og Elvis.

Bosat i Spanien.
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