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BESKRIVNING

Efter en kort stund skjuts dörrarna till rummet försiktigt åt sidan, och läkare Karin står åter i öppningen.
Nu får jag veta. Skönt. Nästan lite spännande. Men ser hon inte bekymrad ut? Även om det är mörkt i
rummet tycker jag mig se en oro hos henne, och det skrämmer mig. "Får jag tända?" frågar hon liksom
trevande. "Jag skulle nämligen behöva stänga dörrarna om oss." "Gör så", svarar jag, och direkt förstår jag
att det hon har att säga är något jag inte vill höra. Hela hennes kroppsspråk talar för att det är så när hon
långsamt rör sig och ser ut att tänka på hur hon ska framföra nyheten. Vad kan det vara? Tusen tankar
bombarderar mig. Säg nu, säg nu, säg nu! Allt snurrar. Jag får en skymt av en gravallvarlig min, och den
klär henne inte. Den oroar mig. Jag ser hur hon drar fram en pall och sätter sig intill sängkanten. "Det såg
inte så bra ut på röntgen", säger hon med en lätt suck och medlidande i blicken. Ett medlidande som jag
upplever som obehagligt eftersom jag förstår att något hemskt ligger till grund för det. "Nähä?" säger jag
med en röst som inte riktigt bär. Säg nu, säg nu, säg nu! "Man såg en förändring."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Strålmannen av Anders Södergård - Vulkan

Strålmannen ABSOLUT ENKLASTE SÄTTET ATT SKAFFA BOKEN!! Efter en kort stund skjuts
dörrarna till rummet försiktigt åt sidan, och läkare Karin står åter i ...

Strålmannen (E-bok, 2014) - pricerunner.se

Förra veckan hade jag Bokmumriken och Boktokig bokchatt om boken Strålmannen av Anders Södergård.
Boken är en självbiografi och handlar om Anders som är ...

Diagnos: Hjärntumör | Aftonbladet

För sex år sedan tog Anders Södergård studieuppehåll från sjunde terminen på läkarprogrammet vid
Uppsala universitet. Han hade fått veta att den ...
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STRÅLMANNEN

https://www.bo-fi.club/?p=STR%C3%85LMANNEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STR%C3%85LMANNEN&ln=se
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