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Et pragtværk om verdens mest spektakulære motorløb.

Formel 1 er ikke bare en af verdens største sportsbegivenheder, det er et fænomen. En sport, der består af lige
dele teknik, talent og penge. En kombination, der sæson efter sæson tiltrækker millioner af mennesker, som

følger kørernes intensive kappestrid på baner verden over.

I denne bog fortæller Peter Nygaard hele historien om løbene, fra den beskedne start i 1950'erne til den
milliardforretning, formel 1 har udviklet sig til at være i dag. Han beretter om dramerne, tragedierne og
triumferne; om de største legender og de mange små fascinerende detaljer omkring løbet, blandt andet

udviklingen af den avancerede teknik, der i dag sørger for, at kørerne kan overleve selv de mest voldsomme
sammenstød.

Bogens billeder er en underholdende, smuk og dramatisk fortælling i sig selv, og giver læseren et enestående
indblik i motorsporten helt fra den spæde start og frem til i dag.

Peter Nygaard er Danmarks førende Formel 1 ekspert. han har fulgt Formel 1 i snart 35 år for at fortælle om
de dramaer, triumfer og tragedier, der præger det store løb.
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