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Jeg løber Anders Legarth Schmidt Hent PDF Jeg løber er en bevægende fortælling om at finde en form for vej
ud af en sorg. Anders Legarth Schmidt snørede løbeskoene blot ti timer efter, at hans seksårige datter Ellen
døde på Rigshospitalet efter to års opslidende kræftsygdom. På det tidspunkt havde han været løber en stor
del af sit liv, men opdagede midt i den bundløse sorg, at det fik en ny mening og funktion for ham at løbe.

Han fandt i løbet et rum, hvor han mærkede en snert af frihed fra de sorteste tanker. Og et afløb for den følelse
af afmagt og kontroltab, der følger med sorgen. For i løbet findes kun det næste skridt, det næste åndedrag –
og det næste hjerteslag. I en serie dybt personlige og meget rørende tekster i krydsfeltet mellem liv, død, løb,
sorg og savn deler forfatteren i denne bog sine følelser og tanker og refleksioner over, hvad løb handler om
for ham. Når han løber uden at se sig tilbage på sine tidlige morgenture i København, ad kolde bjergstier i

Himalaya og øde landeveje i Marokko. Jeg løber er oprindeligt udgivet som en blog i Politiken og har opnået
stor opmærksomhed, blandt andet fordi Anders Legarth Schmidt med et både rørende og direkte sprog tager
favntag om det tabu, som døden er. I efteråret 2017 opsætter Det Kongelige Teater desuden Jeg løber som en

teaterforestilling. Jeg løber handler om at leve – og løbe videre – på trods.
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