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I 2011 fik Charlotte Bircow konstateret brystkræft. Kvinden, der om nogen udstråler sundhed, styrke og
overskud, blev stillet over for en af de sværeste kriser i sit liv.

Som de fleste andre stillede hun sig selv spørgsmålet: Hvorfor lige mig? Men der var intet svar, og Charlotte
Bircow tog sit livs vigtigste beslutning: Hun ville ikke være syg, og hun nægtede at lade kræften bestemme

over sit liv.

Kræft æde mig - nej! er Charlotte Bircows personlige fortælling om, hvordan hun midt i krisen genvandt
kontrollen over sin tilværelse. Fra hun modtog budskabet, til hun afsluttede sin sidste behandling på

hospitalet, fortæller hun om de udfordringer, enhver i den situation støder på: Hvordan fortæller man sine
børn, at man er syg? Kan man bevare kærligheden og sexlivet undervejs? Hun beretter åbenhjertigt om
hårtab, kvalme og omverdenens reaktioner. Og om den største udfordring af dem alle: angsten for ikke at

blive rask.

Men først og fremmest fortæller hun om, hvordan hun fandt sin vej gennem krisen.

 

Forlaget skriver:

I 2011 fik Charlotte Bircow konstateret brystkræft. Kvinden, der om
nogen udstråler sundhed, styrke og overskud, blev stillet over for en

af de sværeste kriser i sit liv.

Som de fleste andre stillede hun sig selv spørgsmålet: Hvorfor lige
mig? Men der var intet svar, og Charlotte Bircow tog sit livs

vigtigste beslutning: Hun ville ikke være syg, og hun nægtede at lade
kræften bestemme over sit liv.

Kræft æde mig - nej! er Charlotte Bircows personlige fortælling om,
hvordan hun midt i krisen genvandt kontrollen over sin tilværelse.

Fra hun modtog budskabet, til hun afsluttede sin sidste behandling på
hospitalet, fortæller hun om de udfordringer, enhver i den situation
støder på: Hvordan fortæller man sine børn, at man er syg? Kan man
bevare kærligheden og sexlivet undervejs? Hun beretter åbenhjertigt
om hårtab, kvalme og omverdenens reaktioner. Og om den største

udfordring af dem alle: angsten for ikke at blive rask.

Men først og fremmest fortæller hun om, hvordan hun fandt sin vej
gennem krisen.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kræft æde mig - nej!&s=dkbooks

