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Maraton 42,195 km Hugh Jones Hent PDF Forlaget skriver: Maraton 42,195 er en guide til 50 internationale
maratonløb: New York City, Midnight Sun i Norge, White Nights i Rusland, Great Wall Marathon i Kina,
København, Stockholm, London, Tokyo, Sydney, Auckland, Beijing, Barcelona, Frankfurt, Rio de Janeiro,

Reykjavik, Loch Ness, Paris, Hamburg, Athen, Istanbul, North Pole, Boston, Niagara Falls, Havana og mange
flere. 

Bogen indeholder analyser af hver enkelt rute og praktiske detaljer, som hjælper læseren med at finde frem til
alle startsstregerne.

Blandt de 50 løb er der noget for enhver smag. Der er store storbyløb. Der er smukke løb i ørkner og
isdækkede vidder, under sneklædte bjergtinder og 100 meter høj redwoodtræer. Løb langs verdens smukkeste
kyststrækninger og mellem historiske bygninger og ikoniske monumenter. Løb, som krydser landegrænser og
kontinenter. Løb for almindelige løbere, som er optaget af oplevelsen og løb med hurtige ruter for eliteløbere,
der er optaget af uret. Der er med andre ord løb for alle, der kan løbe langt. For et maratonløb er langt. Det er
42,195 kilometer langt. Og hvis man kan løbe så langt, er maraton 42,195 bogen, der fortæller, hvor man kan

løbe hen. I hele verden.
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