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Lars Bak - Hjælperytteren Carsten Ritter Hent PDF LARS BAK kørte sit første cykelløb på en af Bjarne Riis'
gamle cykler og vandt, selvom han stillede op i gummisko. Det var også Ørnen fra Hernings præstationer i
1990'erne, der fik silkeborgdrengen til at droppe fodboldkarrieren for at blive professionel cykelrytter. Senere

kom han til CSC og kørte for Riis, men efter fem uforløste år, hvor han aldrig fik lov til at køre Tour de
France, brød han med sin mentor. På HTC, under Brian Holm, kom så Tour-udtagelsen i 2011, og med den fik

Lars Bak sit store gennembrud og trådte i karakter som 'verdens bedste hjælperytter'.

Dette er Lars Baks fortælling om livet som hjælperytter helt nede i asfalthøjde. Om tvivlen, når det går skidt.
Om begejstringen, når det går godt. Om de modbydelige styrt. Om ilden, der brænder i brystet. Om

drømmene, der aldrig slukkes, og om de sjældne og magiske øjeblikke, hvor hjælperytteren selv stjæler
rampelyset.

Ingen danskere har kørt flere Grand Tours end Lars Bak. Ingen har deltaget i flere Paris-Roubaix. En
professionel karriere på foreløbig 17 år vidner om en stabilitet uden sidestykke. Karrieren lakker mod enden,

men den er ikke slut, for ilden brænder stadig i brystet.

 

LARS BAK kørte sit første cykelløb på en af Bjarne Riis' gamle
cykler og vandt, selvom han stillede op i gummisko. Det var også

Ørnen fra Hernings præstationer i 1990'erne, der fik
silkeborgdrengen til at droppe fodboldkarrieren for at blive

professionel cykelrytter. Senere kom han til CSC og kørte for Riis,
men efter fem uforløste år, hvor han aldrig fik lov til at køre Tour de
France, brød han med sin mentor. På HTC, under Brian Holm, kom

så Tour-udtagelsen i 2011, og med den fik Lars Bak sit store
gennembrud og trådte i karakter som 'verdens bedste hjælperytter'.

Dette er Lars Baks fortælling om livet som hjælperytter helt nede i
asfalthøjde. Om tvivlen, når det går skidt. Om begejstringen, når det
går godt. Om de modbydelige styrt. Om ilden, der brænder i brystet.
Om drømmene, der aldrig slukkes, og om de sjældne og magiske

øjeblikke, hvor hjælperytteren selv stjæler rampelyset.

Ingen danskere har kørt flere Grand Tours end Lars Bak. Ingen har
deltaget i flere Paris-Roubaix. En professionel karriere på foreløbig
17 år vidner om en stabilitet uden sidestykke. Karrieren lakker mod
enden, men den er ikke slut, for ilden brænder stadig i brystet.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lars Bak - Hjælperytteren&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


