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Hurtigere end lynet Usain Bolt Hent PDF Usain Bolt har i flere år været planetens hurtigste mand, og hans
charme og smittende karisma har gjort ham til en af de mest elskede og feterede sportsstjerner nogensinde.
Bolt fortæller i ’Hurtigere end lynet’ sin egen historie: fra barndommen under ydmyge kår på Jamaica til
international stjernestatus med totaldominans ved OL i Beijing 2008 og London 2012. Undervejs fortæller
han om venskaber og fjendskaber, alvorlige skader, berømmelsens pres og biluheld, der nær kostede ham

livet. I store dele af karrieren har talentet været så stort, at han kunne lege sig igennem. Men for at nå helt til
tops har den livsnydende hurtigløber, som elsker fastfood, fest og dans, måttet disciplinere sig. For Bolt er en
vinder – og han lever for de store øjeblikke … "For interesserede i atletikkens verden og sportsbiografier er
det en underholdende bog om en af idrættens meget charmerende og karismatiske udøvere" Anne Grete

Jacobsen, Lektørudtalelse
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