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fortæller hele historien bag Tour de France og følger dets udvikling år for år fra det første løb i 1903. Han

beskriver de mest absurde optrin og fortæller de vildeste anekdoter. Og han går tæt på de afgørende etaper og
tegner portrætter af store og små mestre fra den første vinder til den seneste hersker.

Tour de France er en opdateret udgave af Le Tour, som udkom første gang i 2004.

"Det er ikke én side for meget, for med allerkyndigste hånd fortæller forfatteren fænomenets hundredårige
historie, løb for løb, selvpiner efter selvpiner, drama på drama. Det er stort - og stort fortalt."

Steffen Larsen i Politiken

"... det er en glimrende bog. Også fordi Joakim Jakobsen ligger langt fra den sanseløse heltedyrkelse og
klichefyldte mytologi, som præger så mange skriverier om sport. Han skriver af kærlighed til løbet, men

kærligheden er hverken blind eller dum."
Niels Lillelund i Jyllands-Posten

"Men næsten mest spændende bliver bogen, når den løfter sig til at afdække ikke kun flige af løbets 100-årige
historie, folkets store teater, men også af Frankrigs og Europas samtid."

Kåre Bluitgen i Weekendavisen

"En læseoplevelse ud over det sædvanlige, der forener sportslig fascination med historisk interesse."
Søren Olsson i Nordjyske

"Dansk Tour-bibel viser det sande billede af verdens største cykelløb."
Lars Werge i Ekstra Bladet

 

Joakim Jakobsen fortæller hele historien bag Tour de France og
følger dets udvikling år for år fra det første løb i 1903. Han beskriver
de mest absurde optrin og fortæller de vildeste anekdoter. Og han går

tæt på de afgørende etaper og tegner portrætter af store og små
mestre fra den første vinder til den seneste hersker.

Tour de France er en opdateret udgave af Le Tour, som udkom første
gang i 2004.

"Det er ikke én side for meget, for med allerkyndigste hånd fortæller
forfatteren fænomenets hundredårige historie, løb for løb, selvpiner
efter selvpiner, drama på drama. Det er stort - og stort fortalt."

Steffen Larsen i Politiken

"... det er en glimrende bog. Også fordi Joakim Jakobsen ligger langt
fra den sanseløse heltedyrkelse og klichefyldte mytologi, som præger
så mange skriverier om sport. Han skriver af kærlighed til løbet, men



kærligheden er hverken blind eller dum."
Niels Lillelund i Jyllands-Posten

"Men næsten mest spændende bliver bogen, når den løfter sig til at
afdække ikke kun flige af løbets 100-årige historie, folkets store

teater, men også af Frankrigs og Europas samtid."
Kåre Bluitgen i Weekendavisen

"En læseoplevelse ud over det sædvanlige, der forener sportslig
fascination med historisk interesse."

Søren Olsson i Nordjyske

"Dansk Tour-bibel viser det sande billede af verdens største
cykelløb."

Lars Werge i Ekstra Bladet
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