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BESKRIVNING

En personlig och gripande berättelse ur verkliga livet om den livsfarliga duktigheten. Kina bor i London,
där maken är diplomat. De har nyss adopterat två pojkar när tillvaron blir en mardröm. Maken avlider
plötsligt och efterlämnar en ekonomi i spillror. Kina får ingen tid för att sörja - barnen behöver en trygg
uppväxt och skulderna måste betalas. Hon flyttar hem till Sverige för att reda upp kaoset. I tio år finns hon
till för allt och alla - en masochistisk duktighet som går över styr. Slutligen rasar hon ner för trappan och
vaknar på sjukhus med hjärnskador. Inte ens då kan Kina acceptera läkarens ord du är utbränd.
Duktigheten finns kvar inom henne - hon försöker envist rehabilitera skadorna på samma sätt som hon
redde upp sitt liv efter makens död. Sjukvården hon möter har resurser för hjärnskadorna, men inte för
utbrändheten som orsakade dem. Hon är en patient som hamnar mellan stolarna. Hennes strävan efter att få
leva ett balanserat liv, att få komma tillbaka ut i arbetslivet, får inget gensvar hos vare sig läkarna eller de
sociala myndigheterna. Det är svårt att inte ryckas med i Kinas berättelse som väcker en rad känslor.
Stundtals blir man arg för att hon inte förstår bättre, stundtals är man full av medlidande, och ibland väcks
till och med ett och annat leende. Kina rannsakar sig själv och de människor som på olika sätt styr över
hennes öde - kronofogden, socialtanten, läkarkåren. Man häpnar, fascineras och läser vidare. Denna
engagerande varningsklocka väcker insikter hos alla, vare sig vi själva tillhör dem som rusar alldeles för
fort genom vardagen och vänjer sig vid det, eller inte.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

fallet - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Fallet (The Case) is a Swedish comedy-drama television series, a spoof on the Nordic noir detective genre.
It premiered 14 April 2017 on Swedish channel SVT1 before ...

Kevin-fallet: Christian Karlsson gifter sig och blir pappa

En brittisk medborgare mördas i småstaden Norrbacka och Sophie Borg blir satt på att utreda fallet. Från
offrets hemby i engelska S:t Ives kommer ...

Agenterna - 5. Fallet: Den stulna döskallen | Barnkanalen

Sv: Kroon-fallet:Svidande kritik mot djursjukhus, veterinär och förbund klagar du på mitt språk? Haha, är
det häxjakt på mig nu också? Då borde du läsa...
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