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100 meter lykke Maria Nygren Hent PDF 17-årige Ninna er eliteløber med stærke muskler og

vindermentalitet. Hun har den svenske 100 meter-rekord, og når hun løber, er det, som om hun flyver. Sådan
føles det. I virkeligheden er Ninna alvorligt syg og kan knap nok bevæge sig. Hun ligger dag efter dag i et
mørkt rum og tåler knap nok daglys. Men i tankerne er hun uovervindelig, hurtigere og stærkere end alle
andre, og hun oplever det lige så virkeligt som det mørklagte værelse. En dag begynder en ung fyr i
hjemmehjælpen. Munir, med det udfordrende blik og den selvsikre stil. Han forstår som den første

nogensinde Ninnas løbedrømme og tror på, at de kan hjælpe hende til at blive rask. Langsomt begynder
Ninnas to verdener at møde hinanden – og alt forandrer sig! En poetisk og hudløs fortælling om sygdom og
om de modstridende følelser, spændinger og usagte ting, som lurer under overfladen i en familie, der lever

med svær sygdom. Og i særdeleshed en historie om troen på og viljen til livet!

 

17-årige Ninna er eliteløber med stærke muskler og vindermentalitet.
Hun har den svenske 100 meter-rekord, og når hun løber, er det, som
om hun flyver. Sådan føles det. I virkeligheden er Ninna alvorligt

syg og kan knap nok bevæge sig. Hun ligger dag efter dag i et mørkt
rum og tåler knap nok daglys. Men i tankerne er hun uovervindelig,
hurtigere og stærkere end alle andre, og hun oplever det lige så

virkeligt som det mørklagte værelse. En dag begynder en ung fyr i
hjemmehjælpen. Munir, med det udfordrende blik og den selvsikre
stil. Han forstår som den første nogensinde Ninnas løbedrømme og
tror på, at de kan hjælpe hende til at blive rask. Langsomt begynder
Ninnas to verdener at møde hinanden – og alt forandrer sig! En
poetisk og hudløs fortælling om sygdom og om de modstridende

følelser, spændinger og usagte ting, som lurer under overfladen i en



familie, der lever med svær sygdom. Og i særdeleshed en historie om
troen på og viljen til livet!
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