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"Hvor er vi nu? Er, med afsæt i en aldrende konkurrenceløbers oplevelse af tilbagegang og fysisk forfald, en
samling af fortællinger om det der rækker videre end rekorder og mesterskaber.  

Det er glimt fra fyrre år på vejen med uddrag fra den indre løberhunds dagbog. Det er løberen, der ser sig selv
som en dinosaurus, et tamt tigerdyr eller en brølende løve på sightseeing i udlandet eller på vej til arbejde.

Det er løberen der søger efter formål og mening fra øst til vest, fra solopgang på den endeløse bro til
solnedgang på en vesterhavsstrand.  

Peder Troldborg (f. 1963) var i eliten under dansk mellem- og langdistanceløbs guldalder i slutningen af
80’erne og starten af 90’erne. I 00’erne gjorde han come back, og gjorde sig især bemærket på

maratondistancen, som fortaler for hyppige korte træningsture (særligt velegnet i et travlt familie- og
arbejdsliv). I dag er han gymnasielærer, foredragsholder og motionist.

Bogen er dragende læsning for alle der løber."
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