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Søster til låns Anna Bridgwater Hent PDF Beskrivelse: I november 2005 døde en ung kvinde, Margaret, af
leukæmi. I denne meget bevægende og personlige bog fortæller Margarets søster, journalisten Anna

Bridgwater, om de år der går forud for hendes død - om et ganske almindeligt ungdomsliv i København, om
familie, kærlighed, kærestesorger og kriser, og om diagnosen der ændrede alt. Søster til låns er historien om
håb og om at være pårørende til en kræftsyg. Det er også historien om jagten på en knoglemarvsdonor i
forsøget på at helbrede leukæmien og om at konfrontere fortidens spøgelser, der trænger sig på, når døden
truer. Og endelig er bogen en fortælling om viljen til at få det bedste ud af den tid, der er tilbage, og om det
tomrum der opstår, når et menneske, vi elsker, dør. Og om at livet fortsætter for de overlevende, men aldrig

bliver helt som før.
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