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Helte og hyklere Jørn Mader Hent PDF "Helte og hyklere" er sportsjournalisten Jørn Maders personlige
beretning om femten års oplevelser med Tour de France og andre store sportsbegivenheder.

Det er beretningen om helte og hyklere; om Riis, Rolf og Skibby; om Fignon, Indurain og alle de andre; om
et triumfår Tour de France, et kikset VM og et morsomt OL; om studieværter, stjerner vandbærere; om gode
ben og dårlige undskyldninger; om digtning og doping; den musiske nødvendighed – og om personlige op-

og nedtoure undervejs ...

"Helte og hyklere" er forsynet med et forord af Jørgen Leth.

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.
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