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Rundt er Danmarks største tilbagevendende sportsbegivenhed. Hvert år rammer cykelfeberen Danmark, og
minimum en halv milllion mennesker stiller sig i vejkanten for at få et glimt af det farverige felt og de store

stjerner.

I 2015 havde Post Danmark Rundt jubilæum, da det blev kørt i sin 25. udgave. Dette blev blandt andet fejret
med imponerende livesendinger af alle etaperne på DR.

Denne bog er et tilbageblik på de 25 første udgaver af Danmarks største cykelløb. Få opfrisket alle de gode
historier og minder fra de 25 fantastiske cykelløb. Men læs også mange sjove anekdoter, der aldrig tidligere

har været offentliggjort.

Læs blandt andet om den gang Bjarne Riis truede med at forlade løbet, det år hvor rytterne strejkede, spurten
hvor Rolf Sørensens far var skyld i stort styrt, dagen hvor

en frustreret Jesper Skibby forlod løbet, da de store dopingskandaler kom tæt på samt om den dag, hvor
ukrainske ryttere drak sig fulde i slutvognen.

Det hele er krydret med et unikt fotomateriale, hvoraf flere billeder ikke tidligere har været offentliggjort.
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