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Sommeren 1960 Hans Mortensen Hent PDF Klokken er tæt på 22.00 den 6. september 1960. Mørket har
sænket sig, og det elektriske lys er tændt over Flaminio Stadion i Rom. Den danske landsholdsmålmand,

Henry From, går roligt tilbage mod sit mål. Inden han går på plads på stregen, placerer han sit tyggegummi på
den ene stolpe. Så vender han sig om og kigger på en af verdens bedste straffesparkskytter. I sekunderne efter
skriver han dansk fodboldhistorie. Den aften skriver hele landholdet og deres træner en historie om vilje til at
bryde grænser og om evne til at se ind i fremtiden. Hjemme følger den danske befolkning spændt med på det
støt stigende antal tv-apparater. Danmark og verden er i hastig forandring; ”de glade tressere” er lige begyndt

– med nye toner i musikken, truslen fra kold krig og ønsket om at gøre gode tider bedre.
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