
MARIA	  AND	  HER	  SHADOW	  
	  
Logline	  
Det	  här	  är	  berättelsen	  om	  en	  kvinna	  som	  vill	  bli	  beundrad	  och	  respekterad	  för	  
den	  hon	  är.	  En	  helt	  vanlig	  och	  ödmjuk	  person,	  och	  samtidigt:	  den	  bästa	  boxaren	  i	  
världen.	  	  	  
	  
100	  ord	  
När	  Maria	  är	  21	  år	  får	  hon	  en	  hjärnblödning	  mitt	  under	  en	  boxningsmatch.	  Hon	  
återhämtar	  sig	  mirakulöst,	  men	  när	  hon	  vill	  återvända	  till	  ringen	  börjar	  hennes	  
verkliga	  kamp.	  Det	  svenska	  boxningsförbundet	  förbjuder	  henne	  att	  boxas	  på	  
grund	  av	  olyckan,	  hennes	  mamma	  vill	  inte	  höra	  ordet	  boxning,	  och	  vart	  i	  världen	  
hon	  än	  åker	  för	  att	  få	  boxas	  verkar	  det	  som	  om	  någon	  försöker	  stoppa	  henne,	  
som	  om	  en	  skugga	  förföljer	  henne…	  	  
Det	  här	  är	  berättelsen	  om	  en	  kvinna	  som	  vill	  bli	  beundrad	  och	  respekterad	  för	  
den	  hon	  är.	  En	  helt	  vanlig,	  ödmjuk	  person,	  och	  samtidigt:	  den	  bästa	  boxaren	  i	  
världen.	  	  	  
	  
250	  ord	  
Det här är en film om kvinnlig råstyrka, både i kroppen och i själen. Om personlig 
frihet och rätten att välja sitt eget öde. Vi följer Maria, som kämpar för rätten att få 
boxas på proffsnivå, där boxningsförbundet hindrar henne för att hon har varit med 
om en olycka för länge sedan. Det är en kamp både som kvinna och som boxare, för 
rätten att få gör sina egna val i livet. 	  
     	  
Maria	  dog	  nästan	  i	  boxningsringen	  för	  fjorton	  år	  sedan.	  Det	  visade	  sig	  att	  hon	  fått	  
en	  allvarlig	  hjärnblödning.	  På	  grund	  av	  den	  händelsen	  har	  det	  svenska	  
boxningsförbundet	  förbjudit	  henne	  att	  någonsin	  boxas	  mer	  i	  Sverige	  -‐	  trots	  att	  
alla	  medicinska	  tester	  visat	  att	  Marias	  hjärnblödning	  kunde	  ha	  uppstått	  när	  som	  
helst	  och	  att	  det	  inte	  var	  boxningen	  som	  orsakade	  den.	  Maria	  har	  till	  och	  med	  
låtit	  testa	  sig	  av	  en	  psykolog	  för	  att	  visa	  att	  hon	  är	  fullt	  frisk	  och	  mentalt	  kapabel	  
att	  boxas.	  Maria	  anser	  att	  hon	  är	  den	  enda	  som	  behöver	  ansvara	  för	  sin	  hälsa,	  och	  
att	  riskerna	  hon	  tar	  är	  hennes	  egna.	  Det	  är	  otroligt	  viktigt	  för	  henne	  att	  olyckan	  
inte	  dominerar	  hennes	  liv	  och	  drömmar.	  	  
	  
Maria	  fortsätter	  alltså	  kampen	  för	  att	  få	  boxas.	  Utanför	  Sveriges	  gränser	  lyckas	  
hon	  ta	  sin	  boxning	  till	  elitnivå	  och	  snart	  kan	  hon	  vara	  bäst	  i	  världen.	  Men	  hennes	  
kamp	  visar	  sig	  vara	  inte	  bara	  mot	  det	  svenska	  boxningsförbundet	  utan	  även	  en	  
kamp	  mot	  tiden,	  sina	  egna	  begränsningar	  och	  en	  kamp	  för	  det	  liv	  hon	  vill	  leva	  i	  
Sverige.	  	  
	  
	  


