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BESKRIVNING

Den 8 juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i New York. När diagnosen strupcancer
fastställdes färdades han från de friskas land över till det karga landskapet som tillhör de sjuka. Under de
följande arton månaderna, fram till sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och
klarsynt om politik och kultur. I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver
Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår
omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta,
omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö. Att dö är en
berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara
människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass
intelligens och en humor som aldrig sviktar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Så beräknar du risken att dö i förtid | Aftonbladet

Leo torkar bort blodet i hallen. Han är fjorton år och städar upp efter sin pappa för sista gången. De är
ensamma nu. Det är han som ska ta hand om sina yngre ...

Synonymer till dö - Synonymer.se

1. Brinna till döds. Personer som överlevt efter att ha brunnit beskriver upplevselsen som ren ångest,
fruktansvärd vånda och outhärdlig smärta.

Reddit: Hur känns det att dö? | Hälsoliv - Senaste nytt

dö - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
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