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Nedtour: Tour de France 2006 Jørn Mader Hent PDF "Nedtour" er Jørn Maders personlige beretning om
historiens måske mest dramatiske Tour de France.

I sommeren 2006 vendte Jørn Mader, for første gang siden samarbejdet med Jørgen Leth, tilbage til Frankrig
for at følge årets tour. Et løb, der på flere måder kom til at gå over i historien. Allerede inden start blev to

favoritter, Ivan Basso og Jan Ullrich, suspenderet på grund af mistanke om dopingmisbrug. Alligevel blev det
en medrivende affære, hvor danske Michael Rasmussen genvandt den prikkede bjergtrøje og Bjarne Riis’

CSC-mandskab, trods adskillige uheld, markerede sig stærkt. Ikke desto mindre sluttede touren i et voldsomt
antiklimaks, da løbets vinder, amerikaneren Floyd Landis, efterfølgende blev testet positiv for doping –

hvilket aldrig tidligere var sket for den gule trøje!

I "Nedtour" følger Jørn Mader løbet dag for dag i det, der udvikler sig til et fantastisk drama og melodrama.
"Nedtour" er tillige et skarpt personligt indlæg om doping i idrættens verden.

Jørn Mader (f. 1947) er uddannet journalist ved Fyens Stiftstidende og har efterfølgende arbejdet for Fyns
Amts avis, Politiken og Danmarks Radio. I 1988 begyndte han som kommentator på Tour de France sammen
med makkeren Jørgen Leth. Jørn Mader har udgivet flere bøger om fodbold, cykling og andre sportsgrene.

 

"Nedtour" er Jørn Maders personlige beretning om historiens måske
mest dramatiske Tour de France.

I sommeren 2006 vendte Jørn Mader, for første gang siden
samarbejdet med Jørgen Leth, tilbage til Frankrig for at følge årets

tour. Et løb, der på flere måder kom til at gå over i historien.
Allerede inden start blev to favoritter, Ivan Basso og Jan Ullrich,

suspenderet på grund af mistanke om dopingmisbrug. Alligevel blev
det en medrivende affære, hvor danske Michael Rasmussen genvandt

den prikkede bjergtrøje og Bjarne Riis’ CSC-mandskab, trods
adskillige uheld, markerede sig stærkt. Ikke desto mindre sluttede
touren i et voldsomt antiklimaks, da løbets vinder, amerikaneren
Floyd Landis, efterfølgende blev testet positiv for doping – hvilket

aldrig tidligere var sket for den gule trøje!

I "Nedtour" følger Jørn Mader løbet dag for dag i det, der udvikler
sig til et fantastisk drama og melodrama. "Nedtour" er tillige et

skarpt personligt indlæg om doping i idrættens verden.

Jørn Mader (f. 1947) er uddannet journalist ved Fyens Stiftstidende
og har efterfølgende arbejdet for Fyns Amts avis, Politiken og

Danmarks Radio. I 1988 begyndte han som kommentator på Tour de
France sammen med makkeren Jørgen Leth. Jørn Mader har udgivet

flere bøger om fodbold, cykling og andre sportsgrene.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Nedtour: Tour de France 2006&s=dkbooks

