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Fast gear Karsten B. Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Fast gear er en fortælling fra Frankrig om en
familie, der lever i en lille, grå by i det vejkryds, hvor N12 skærer ruten i det legendariske cykelløb, Paris

Brest Paris.

Familiens overhoved, faren og onklerne, der nu ernærer sig som automekanikere, er tidligere vandbærere i det
professionelle felt. Men fortællingen handler ikke om dem, men husets unge datter. Hvordan hun gennem
familiens cyklende arv og tilhørsforhold til det berømte cykelløb, der stadig skærer sig gennem Normandiet
og Bretagne hvert fjerde år som randonneurernes ultimative klassiker, gør sig fri og selvstændig. Traditionelle
roller byttes om. Fortællingens navnløse heltinde skaber en moderne identitet, der driver familien frem i en ny

samhørighed.

Fast gear er en lille bog, der er tilegnet et ungt menneske. Men den kan læses af alle aldre, og vil navnlig
interessere dem, der vil vide mere om det berømte franske cykelløb. Fortalt enkelt og ligefremt, men af en
erfaren forfatter, der også kender til løbets historie og ikke mindst har prøvet kræfter med det som deltager i

flere omgange.
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