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Cavendish Mark Cavendish Hent PDF Mark Cavendish er verdens hurtigste mand på to hjul. Han ved det
godt selv. Og han lægger ikke skjul på det.

Men han har også noget at have sin selvtillid i, hvilket en imponerende sejrsliste på over 100 sejre kan
bekræfte – herunder 25 etapesejre i Tour de France. Og han regnes også af mange for at være den største

sprinter gennem tiderne.

I denne selvbiografi - med forord af Cavendish's ven og sportsdirektør gennem mange år, Brian Holm -
fortæller Mark Cavendish om sit liv som professionel cykelrytter, om holdkammeraternes hårde arbejde for

ham og om den indædte kamp mod de andre sprintere i de hæsblæsende etapeafslutninger. Om den
opslidende overlevelseskamp mod tiden i gruppettoen i bjergene. Om sine mange triumfer i de store etapeløb

og ikke mindst om kronen på værket – verdensmesterskabet i København i 2011.

Mark Cavendish har skrevet biografien i samarbejde med den anerkendte sportsjournalist Daniel Friebe.
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