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En kæde af løgne Juliet Macur Hent PDF Lance Armstrong var i mere end et årti i stand til at opretholde sine
løgne og manipulere en hel cykelverden – fans, sponsorer, medier, holdkammerater og de øverste ledere

inden for sporten. Efter 90’ernes doping skandaler håbede cykelverdenen på med Armstrong at få den gode
historie om en omsorgssvigtet knægt, der siden fik cancer, overlevede og kæmpede sig tilbage, vandt verdens
hårdeste cykelløb syv gange og genrejste sporten. I stedet fik de en person, som uden skrupler indførte og
stod i spidsen for det mest omfattende og systematiske dopingprogram endnu set, og som vanærede sporten
mere end nogen anden. Armstrongs kæde af løgne blev desperat holdt i live frem til 2013, hvor presset på

Armstrong blev for stort, og han foran millioner af tv-seere indrømmede sit karrierelange dopingmisbrug. En
kæde af løgne er den definitive fortælling om cykelrytteren Lance Armstrongs fald fra tinderne. Om enden på

den syvdobbelte Tour de Francevinders glorværdige karriere, der viste sig at være baseret på en kæde af
løgne.
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