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Armand Duplantis föds år 1999 i Louisiana i USA.  
Redan från början längtar han efter att tävla. 
Och att hoppa högt!

Han kommer från en familj  
som älskar friidrott.
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De pratar med varandra för första 
gången i en mataffär. Helena och Greg 
blir tillsammans nästan direkt. De har 
precis samma intressen …

Mamma Helena kommer från Sverige.  
När hon var ung var hon en stjärna i sjukamp  
och volleyboll.

Helenas pappa Lars Åke var svensk  
mästare i stavhopp. Han tävlade ända tills 
han var åttio år.

När  Helena  är  arton  år  flyttar  hon  till  USA.  
Hon  börjar  på Louisiana State University.  
Hon ska studera och bli ännu bättre  
på sport.  

Där finns 30 000 studenter och en av 
dem heter Greg Duplantis.
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Greg älskar sport och är stavhoppare 
precis som Helenas pappa.

Och han är inte vilken stavhoppare 
som helst!

Han tävlar för USA i olympiska spelen och hoppar 5,80 meter.
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Greg och Helena får flera barn.  
Armand har två storebröder och  
en lillasyster.

Här är de: Andreas, Antoine, Armand 
och Johanna.

Syskonen har en sak gemensam: 
de älskar att tävla!

Vi tävlade om allt!  
Men mina storebröder  

var starkare och  
snabbare. 
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Vi tävlade om allt!  
Men mina storebröder  

var starkare och  
snabbare. 

När jag  
förlorade  
blev jag  
galen! 

Original_inlaga.indd   11 2020-11-04   16:09



12

Armand gillar stavhopp mest av allt. Men han är för 
liten för att hoppa med en riktig stav.

Kan vi  
   byta kanal?

Han hoppar med sopkvasten   
    i stället.

Det gör ingenting.

Original_inlaga.indd   12 2020-11-04   16:09



13

INTE I SOFFAN,  
ARMAND!

Högt!
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Men snart är det nästan ingen  
som ropar ”Armand” längre.

En av Gregs bästa kompisar kommer från Italien. 
Han börjar kalla Armand för …

Det betyder värld på italienska.

Kompisen tycker att Armand är så världsvan. Armand pratar med alla  
och känner sig hemma överallt.
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