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Hvert fjerde år samles verdens opmærksomhed om verdensmesterskabet i fodbold. Her konkurrerer de bedste
landshold i verden om den prestigefyldte VM titlen. Men sådan har det ikke altid været. Der var engang, hvor
VM ikke rigtig var noget man gad spille om. Til det første VM i 1930 var det faktisk nødvendigt at invitere
holdene med, siden har turneringen udviklet sig enormt og i dag er der mere end 200 lande, der forsøger at

kvalificere sig.

I VM i fodbold fortælles historien om verdensmesterskaberne i fodbold fra den første turnering i Uruguay
frem mod 2018 i Rusland. Der fortælles om nogle af VMs profiler og de gode historier; vidste du fx, at man i
1930 spillede med to forskellige fodbolde? En i første halvleg og en i anden halvleg? Eller at England første

gang spillede med i 1950 og tabte til USA?
Dette og meget andet kan du læse om i denne bog.
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