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ELITLOPPSVINNARE, VÄRLDSREKORDHÅLLARE OCH
FAVORITHÄSTAR

TRAVETS ODÖDLIGA HJÄLTAR

Mack Lobell; Den otroligt snygge svarta hingsten som vann flertalet
storlopp, med toppar som Hambletonian, Breeders Crown och inte

mindre än två elitlopp. Läs om Willys surrealistiska möte med den då
31-åriga superhingsten.

Fridhems Ambra; Alla vill väl höra när ägaren, Lotta Ousbäck
berättar askungesagan om ett av tidernas hårdaste ston?

Gidde Palema; Mångmiljonären som inledde karriären hos Åke
Svanstedt för att sedan övergå i Björn Goops träning. Efter ett år hos
Goop återvände till Svanstedt efter en skada i en framkota. Efter
operation och en tids arbete som avelshingst kom Alf Palema-

hingsten tillbaka med besked.

Hilda Zonett; Robert Bergh berättar spännande historier om det
viljestarka stoet som satte grabbarna på plats när hon vann både

Kriteriet och Derbyt.

Järvsö Anna; Den enda hästen i boken som inte gjort en enda start,
men däremot omskapades kallblodsaveln genom Jessica Olssons
underbara sto. Man skulle rent av kunna säga att hon är en av

travsportens viktigaste hästar genom tiderna.

Järvsöfaks; En underbar historia om Järvsö Annas son berättad av
Jan-Olov Persson. Järvsöfaks som är det första kallblod som



någonsin utsetts till Årets Häst.

Max Flukt; Inte många känner till särskilt mycket om Harpers-
legenden. Willy har givetvis träffat både Max Flukt och tränaren,

Kent Knutsson.

Tout Ou Rien; Han är för alltid inskriven i mina minnens katalog,
säger Lutfi Kolgjini. Han måste vara en av de bästa sannsagorna i

svenskt trav.

Författaren, Willy Klaeson har under flera år rest runt Sverige för att
träffa samtliga hästar och dess närmaste.

Nu kommer Willys nästa oerhört välskrivna bok, som är den sjätte i
ordningen.

2013 uppmärksammades Klaeson på riktigt allvar, då han tilldelades
SHK:s journalistpris för boken, Fängelsehästarna.

I sin senaste bok, Travlegender-Folkets favoriter, porträtteras 20
historiska travhästar på djupet, och det märktes genast att Klaeson
skapat ytterligare en succé bland Sveriges travelit. Willy Klaeson är
dessutom medförfattare till K-G Holgerssons uppmärksammade

memoarbok, Mitt liv & mina hästar.

Nu släpps den prisade författarens nästa mästerverk där han återigen
visar sin journalistiska briljans genom att verkligen gå in på djupet
kring varje häst i kapitel efter kapitel. Klaeson har förmågan att

fånga läsarens uppmärksamhet på ett mästerligt sätt.

Den här gången porträtteras hela Sveriges favorithästar på samma
fängslande sätt. Nya boken, TRAVETS ODÖDLIGA HJÄLTAR är

precis som tidigare utgivningar rikligt bildillustrerad.

Utöver ovan nämnda hästar har även Bongsbofax, Chili Khan, Emma
Gee San, Krama Käll, On Guard, Pasqual, Pine Chip, Vamp, Victory

Tilly, Viking Kronos och Västerbo Daylight egna kapitel med
underbara historier.
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