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Enzo Ferrari var det 20. århundredes suverænt mest magtfulde mand inden for motorsporten. Han skabte
stribevis af vidunderlige og succesfulde racerbiler, der igennem årtier har tiltrukket millioner af passionerede
fans verden over. Denne biografi kommer helt tæt på mennesket Enzo Ferrari og afslører en viljestærk, barsk
og kompleks personlighed, der også privat var præget af store udfordringer. Et menneske, der for alt i verden
ville nå sine mål, og som helt frem til sin død i 1988 gik forrest for at sikre sin stejlende hingst mest mulig

succes.

Den karismatiske Enzo Ferrari er i centrum, men bogen handler også om de store løb, som nogle gange endte
i regulære blodbad, om konkurrencen mellem de allerførste racerbiler og om de politiske aspekter af

motorsport op gennem det 20. århundrede.

Denne nye udgave af Brock Yates biografi om Enzo Ferrari er forsynet med nyt forord og efterskrift af
forfatterens datter, Stacy Bradley, hvor hun beskriver virksomhedens udvikling efter grundlæggerens død.
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