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OMSCHRIJVING

De racefiets is in dit reisverhaal het vehikel voor een klassiek-romantische vertelling; een Italiaanse
fietsenmaker repareert gratis de racefiets van een gestrande Nederlander. De jongeman belooft dat hij ooit
zal terugkeren voor een nieuwe Cucchietti-fiets. En voegt eraan toe dat hij die vervolgens over de Alpen
naar huis zal trappen. Solo. Veertien jaar later lost Dirk Jan Roeleven zijn oude belofte in. De terugtocht
kent een start vol magie en meevallers, maar verwordt tot een kruistocht in wielerbroek in een hel van
vrachtwagens, slagregens, rukwinden, afgesloten bergpassen en ijzige koude. Zittend op een nerveus
Italiaans wielerzadel kan Roeleven eindelijk ongestoord nadenken over het leven voor de dood.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Trek heeft de aluminium versie van de Émonda vernieuwd. De Émonda ALR-modellen hebben een
vernieuwd hydroformed aluminium frame. De nieuwe modellen zijn ...

Het grootste voordeel is het prijsverschil. Met onze laagste prijsgarantie weet u zeker dat u de juiste prijs
betaalt voor uw nieuwe fiets.

Na de ingebruikname van het nieuwe station Assen is nu ook de fietsenstalling gereed en geopend. Een
moderne stalling met plaats voor 2.500 fietsen. Ook voor de ...
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