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BESKRIVNING

Året är 1919 när fyraåriga Rachel lämnas till ett barnhem i New York. Där bedriver doktor Mildred
Solomon medicinsk forskning, med barnen som försöksdjur. I sina ambitioner att vinna yrkesmässig
framgång utsätter doktor Solomon den unga Rachel för plågsam experimentell röntgenstrålning, något
som ger flickan men för livet. Trettiofem år senare arbetar Rachel som sjuksköterska och möter återigen
doktor Solomon, denna gång som sin cancersjuka patient. Nu är det Rachel som har makten. Genom att
justera medicineringen utsätter hon sin forna plågoande för ett eget experiment, och innan nattskiftet är
över måste hon välja - förlåtelse eller hämnd? Barn nr 8 är en stark roman om människans förmåga att
skada - och att älska. Den är inspirerad av händelserna som ägde rum på barnhemmet Hebrew Orphan
Asylum i New York under tidigt 1900-tal. --- Kim van Alkemade bor i Carlisle, USA, och undervisar i
kreativt skrivande på Shippensburg University of Pennsylvania. Hennes essäer har publicerats i flera
amerikanska litterära magasin. Barn nr 8 är Kims första roman.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Barn nr 8 - Böcker - CDON.COM

Avancerad sökning. Avancerad sökning. Författare

Barn nr. 8 - Kim van Alkemade - böcker (9788793400269) | Adlibris Bokhandel

Barn nr 8 av van Alkemade, Kim: Året är 1919 när fyraåriga Rachel lämnas till ett barnhem i New York.
Där bedriver doktor Mildred Solomon medicinsk forskning ...
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2017, Pocket/Paperback. Köp boken Barn nr 8 hos oss!
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