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Verdensmester med vilje Peter Christensen Hent PDF Peter Christensen er 22 år, og der er knald på hans
tilværelse! Han er verdensmester i kickboxing, model, har lige fået sin drømmelæreplads som reklametegner
og bor sammen med sin dejlige kæreste. Men så kører en stor lastbil over for rødt og hamrer direkte ind i
siden på Peters bil. Alle Peters drømme bliver fejet bort. Dybt bevidstløs bliver han indlagt på Glostrup
neurokirurgisk intensivafdeling, hvor han ligger i koma i tre uger. Da han endelig vågner, har lægerne
konstateret en hjerneskade. Fra næsten at være blevet slået ihjel bevæger Peter sig nu gennem en totalt

afhængig babyfase, over en sej genoptræningsfase, hvor alle almindelige færdigheder skal læres på ny, for til
sidst at stå med en spirende uafhængighed. En lang og sej kamp, der mod alle odds har bragt Peter meget

længere, end nogen læge nogensinde havde forestillet sig, han ville komme.

Bente Hoffmann er en dansk forlagsredaktør, forfatter og underviser, der har været med til at udgive flere
dokumentarbøger, hvor hun har arbejdet i tæt samarbejde med en person, der har en spændende personlig
historie at fortælle. Dokumentarbogen "Verdensmester med vilje" er blevet til i samarbejde med Peter

Christensen, der som 22-årig blev kørt ned af en lastbil.
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