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Dagen og vejen Jakob Kristian Sørensen Hent PDF Der bliver skrevet meget om cykelsport i disse år. Masser
af skrift. Sur skrift, bekymret skrift. Til gengæld bliver der ikke skrevet meget om cykelløb. Intet som helst
om ryttere på asfalt, balloner på byens torv eller folk, der står og venter på et bjerg. En del af at opleve

cykelløb er ellers at vente. Man venter og venter.
Hvornår kommer de? Hvad sker der? Rygter spreder sig mellem mennesker, halve sandheder,

fuldemandssnak. Ingen ved noget, og alle har hørt det seneste. Og så! De første motorcykler. Lyden af en
helikopter. Dér kommer de første ryttere! Fuld udblæsning. Nu er der cykelløb!

DAGEN OG VEJEN går helt tæt på en sæson i det omrejsende cykelfelt med opsigtsvækkende, anderledes
fotos og fascinerende tekster indefra centrummet af verdens største cykelløb. Bogen er skabt af forfatter
Morten Okbo og fotograf Jakob Kristian Sørensen, der leverer fortællinger til Rouleur og andre førende

internationale cykelmagasiner.

 

Der bliver skrevet meget om cykelsport i disse år. Masser af skrift.
Sur skrift, bekymret skrift. Til gengæld bliver der ikke skrevet meget
om cykelløb. Intet som helst om ryttere på asfalt, balloner på byens
torv eller folk, der står og venter på et bjerg. En del af at opleve

cykelløb er ellers at vente. Man venter og venter.
Hvornår kommer de? Hvad sker der? Rygter spreder sig mellem
mennesker, halve sandheder, fuldemandssnak. Ingen ved noget, og
alle har hørt det seneste. Og så! De første motorcykler. Lyden af en
helikopter. Dér kommer de første ryttere! Fuld udblæsning. Nu er der

cykelløb!
DAGEN OG VEJEN går helt tæt på en sæson i det omrejsende
cykelfelt med opsigtsvækkende, anderledes fotos og fascinerende
tekster indefra centrummet af verdens største cykelløb. Bogen er

skabt af forfatter Morten Okbo og fotograf Jakob Kristian Sørensen,
der leverer fortællinger til Rouleur og andre førende internationale



cykelmagasiner.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://trustpages.bid/blog.php?b=Dagen og vejen&s=euro1

