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BESKRIVNING

Adam och hans Seattle Wonders är regerande Stanley Cup-mästare och ett jagat lag. En månad in i
säsongen kommer den efterlängtade helgen i Seattle då dubbelderbyt mot rivalerna från Kanada,
Vancouver Canucks, ska spelas. Fans och media börjar tala om matcherna en dryg vecka i förväg.
Derbymatcherna mot Vancouver har under Wonders tre år i ligan utvecklats till jättedrabbningar. Ett dygn
efter bortamatchen blir det ett nytt möte på hemmaplan. För Adam är det status att få vakta kassen "back-
to-back", alltså två kvällar i rad mot samma lag. Men han tvingas tjata på tränaren Sam Ringstad för att få
förtroendet efter att ha spelat dåligt några matcher. Samtidigt som Adam laddar för en dubbelknock på
Vancouver landar hans flickvän Jenny i Seattle. Med sin skarpa blick för hockeyn ser hon Adams svagheter
bättre än någon annan. Det gör honom nervös och orolig inför höstens viktigaste hockeyhelg.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hett derby i TA-cupens semifinal - Trelleborgs Allehanda

I kväll smäller det vid Siljan. Vinterns första stekheta derby mellan Mora och Leksand. Men vad alla
trodde skulle vara ett toppmöte efter nio ...

Hett Norrbottensderby väntar i kvällens premiär: "Äntligen"

Ove Molin satte nyckeln i dörren 04.30 på torsdagsmorgonen. Inte undra på att det blev en lugn gårdag för
såväl honom som spelarna.

Hett derby.. | Rekatochklart.com

Kågedalens Emma Bäcklund leder seriens poängliga - Alicia Ignberg är poängbäst i Skellefteå IBK. Ikväll
möts de båda i kvällens heta derby. "Vi är ...



3

HETT DERBY
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