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Engang var maratonløb forbeholdt et lille broderskab af elitesportsfolk og lidende excentrikere. I dag er det
en milliardforretning, der tiltrækker både modeindustrien, masserne og berømthederne. Hvordan er det sket? 

 

Jagten på svar bringer os fra sir Arthur Conan Doyles London over koldkrigstidens Prag til New Yorks hårde
asfalt i en personlig fortælling krydret med stemningsfulde reportager, underholdende anekdoter og interview

med løbestjerner, eksperter og historikere.                          

Find også ud af, hvorfor kvinderne først fik lov at løbe maraton ved OL i 1984. Hvordan den danske
guldalder i 1980´erne blev skabt? Hvor hurtigt afrikanerne egentlig kan løbe? Og vil vi også løbe maratonløb

i fremtiden?  

Sidste tog til Boston er en underholdende indføring i maratonløbets historie. Den henvender sig til både
eliteløberen og motionisten samt enhver med interesse for sport og samfund.

Tonny Vorm er litteraturkritikker, oversætter og forfatter - og en særdeles habil løber på alt fra 400 meter til
50 miles.
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