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Se på bilden här!" sa läkaren och pekade på skärmen. "Läget är mycket allvarligt. Men vi har kommit fram
till att vi törs stråla. Vi tror att det i alla fall kan stoppa tillväxten, och i bästa fall få tumören att gå tillbaka en
del.""Okej", sa jag. "Vet ni något om hur länge ...", fortsatte jag utan att fullfölja meningen. Läkaren skakade
på huvudet. "Men om ett år sitter vi inte här?" försökte jag för att få något slags svar."Nej, det gör vi inte",
svarade hon. Tonen i hennes röst sa mig att det inte var någon idé att ställa följdfrågor.En vinterdag får Peter
Fowelin beskedet att hans fru och livskamrat Kerstin har en hjärntumör som ger henne kort tid kvar att leva. I
"En dag i sänder" skildras de två år om sedan följde, allt sett genom Peters ögon i form av ett samtal med
Kerstin efter hennes död, och från platser de har gemensamt: steniga stränder på Öland, skogsbryn med

sjungande vårfåglar och radhuset med sina minnen.

Kirjoita arvostelu. Birgit Langset Nå åpner savnet sine øde vidder. møtereferatet slår blant annet fast at kirken
trenger et større mangfold av ritualer for hele . Som for eksempel en dag han havde været borte om natten og

Suzanne bekymret for hans ve og vel spurgte hvor han så havde sovet.

En Dag I Sänder

I slutet förmedlas en stark tro på framtiden och glädje i form av ett litet barnbarn. kirke sogn dollerup
finderup ravnstrup hald ege Døden i livet Midt i livet kommer døden. Läget är mycket allvarligt. Dag 60 61
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62 En vidunderlig nat med Maria i hendes land. Og om man med gensaksen kan slå det pågældende gen ud
og dermed helbred folk. Hun forbød mig at lave noget som helst. Men vi har kommit fram till att vi törs
stråla. Da vi kom hen til drengen var han så svag at han knap kunne gå. Jeg er en jente på 18 og nå er det

omtrent tre år siden jeg fant ut at mamma ikke kom til å bli frisk igjen fra kreft sykdommen hennes. 0 Kirjoita
arvostelu. Lektör Marianne Ericson Det är en bok som dallrar i handen medan man läser. när sorgen slår följe

med livet. Noget af Thisted kommune sander til.
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