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"Ærlig, morsom, spændende og utroligt velskrevet - denne bog er til alle dem, der elsker sport, men først og
fremmest er det en bog til dem, der elsker biografier." André Agassi, forfatter til biografien Open 

 

Phil Knight er manden og skohunden, der i 1964 grundlagde NIKE. Han er en af de mest markante pionerer
inden for sportsverdenen, som for langt de fleste indtil nu har været et mysterium. I SHOE DOG fortæller han

hele sin historie i en overraskende, ufiltreret, ydmyg, morsom og rørende biografi.  

 

Fortællingen om NIKE tager form, da Phil Knight som fireogtyveårig backpacker sig gennem Europa, Asien
og Afrika, grubler over livets store spørgsmål og sine egne drømme. Han låner 50 dollars af sin far med den
ene mission: at ville sælge en japansk produceret sko(!) af høj kvalitet til amerikanerne - en sko, som er mere
end blot en sko! Phil kører bogstaveligt talt sin forretning fra bagagerummet på sin Plymouth Truck og tjener
det første år i 1963 8.000 dollars. I dag omsætter NIKE for over 30 milliarder, og NIKEs logo, bølgen, er

langt mere end blot et logo, men et verdenskendt icon. 

 

I SHOE DOG fortæller Phil Knight om sit liv, forholdet til sin far og sin søn, op- og nedturene, sin
introverthed, store kærlighed og sorg. Om kreativiteten og drivet bag NIKE, og om det specielle hold af
skøre, kreative og utilpassede mennesker, ikke mindst den karismatiske og temperamentsfulde Bill

Bowerman, som sammen med vovede visioner og fantasi skabte brandet om og ideen bag NIKE ud fra den
fælles tanke, at sport kan forandre alting.
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produceret sko(!) af høj kvalitet til amerikanerne - en sko, som er
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I SHOE DOG fortæller Phil Knight om sit liv, forholdet til sin far og
sin søn, op- og nedturene, sin introverthed, store kærlighed og sorg.
Om kreativiteten og drivet bag NIKE, og om det specielle hold af
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