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I Tumors favn Connie Else J\u00f8nsson Hent PDF "I Tumors favn" handler om at leve et halvt år med en
tumor på størrelse med en appelsin inde i sit bryst. Alle forfatterens tanker, følelser og oplevelser beskrives
fra den dag, hun får stillet brystkræftdiagnosen til den dag, hun er færdigbehandlet. Cirka et år senere og et
bryst fattigere. En lærerig og bevægende historie om at have fået en kritisk sygdom. En fortælling, der når
hele følelsesregistret igennem og både giver anledning til smil og tårer. Skrivestilen er intuitiv, umiddelbar
både sart, følsom og rå realistisk – krydret med besk humor. Let tilgængelig og rørende læsning, der ledsages
af gribende illustrationer. Digtsamlingen er skrevet kronologisk og inddelt i syv afsnit, der hver giver en kort

introduktion til, hvor vi befinder os i brystkræft behandlingsforløbet. Bagerst i bogen findes uddrag fra
forfatterens dagbog. Ingen vil være i tvivl om hvilke kampe, der skal kæmpes, når man først har sagt ”Ja-tak!”
til brystkræftpakkens lange seje behandlingsforløb i Danmark anno 2015. Hver solgt bog udløser en donation

til Kræftens Bekæmpelse/Støt brysterne og DBO (Dansk Brystkræft Organisation).

 

"I Tumors favn" handler om at leve et halvt år med en tumor på
størrelse med en appelsin inde i sit bryst. Alle forfatterens tanker,

følelser og oplevelser beskrives fra den dag, hun får stillet
brystkræftdiagnosen til den dag, hun er færdigbehandlet. Cirka et år
senere og et bryst fattigere. En lærerig og bevægende historie om at

have fået en kritisk sygdom. En fortælling, der når hele
følelsesregistret igennem og både giver anledning til smil og tårer.
Skrivestilen er intuitiv, umiddelbar både sart, følsom og rå realistisk
– krydret med besk humor. Let tilgængelig og rørende læsning, der

ledsages af gribende illustrationer. Digtsamlingen er skrevet
kronologisk og inddelt i syv afsnit, der hver giver en kort

introduktion til, hvor vi befinder os i brystkræft behandlingsforløbet.



Bagerst i bogen findes uddrag fra forfatterens dagbog. Ingen vil være
i tvivl om hvilke kampe, der skal kæmpes, når man først har sagt
”Ja-tak!” til brystkræftpakkens lange seje behandlingsforløb i

Danmark anno 2015. Hver solgt bog udløser en donation til Kræftens
Bekæmpelse/Støt brysterne og DBO (Dansk Brystkræft

Organisation).
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