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Hvis de skriger, er de OK Tonny Vorm Hent PDF Forlaget skriver: Holdet bag bestselleren Sort kaffe & hvide
sokker er klar med en underholdende opfølger. Hvis de skriger, er de OK stiller skarpt på moderne cykelsport.

Hvad kendetegner nutidens største ryttere? Hvordan opleves et professionelt væddeløb fra sportsdirektørens
bil? Hvem er den stærkeste dansker i feltet? Og hvordan vurderer man, om en rytter er kommet alvorligt til

skade i et styrt?

"Skriger de, er de o.k.", lyder svaret fra Brian Holm, hvilket er titlen på denne opfølger til forrige års store
succes Sort kaffe & hvide sokker: Takt, tone og traditioner på landevejen.

I bogen medvirker 15 af Danmarks bedste cykelryttere gennem tiderne, der denne gang vil levere inspirerende
træningstips og stille skarpt på moderne cykling. Hvordan træner Sagan, Cavendish og Froome? Hører watt-
målere og tatoveringer til i landevejsløb? Hvordan er den tidligere arbejdersport endt som et netværk for
rigmænd? Hvorfor skal vi igen se 6-dagesløb? Hvilke stjerner kan måle sig med guldalderens legender?

Hvornår kører kvinderne fra mændene?

Tonen er den samme underholdende og inspirerende og resultatet atter et festfyrværkeri af cykelhistorier.

Akkurat som Sort kaffe & hvide sokker henvender Hvis de skriger, er de OK sig til både passionerede
cykelfans og dedikerede motionister.
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