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Mor må jeg få din pc, hvis du dør? Susan Binau Hent PDF "Mor, må jeg få din pc, hvis du dør? er ikke en
sædvanlig selvhjælpsbog. Jeg tror, jeg har læst de fleste, der er på det danske bogmarked, og også bøger om
emnet på andre sprog. Samtlige kræft-bestsellers tror jeg også, jeg har læst. Men denne bog handler om det
sværeste; når familien må tage ansvar. For når man bliver kræftpatient, bliver livet anderledes. Man vil både
klare sin sygdom bedst muligt og helst have, at alting omkring en skal være, som det var, før man blev syg.
Børnene skal blive ved at være glade, og ens ægtefælle skal kunne klare sit job. Ingen har lyst til at blive
afhængig af familien, uelsket og til besvær på grund af noget, man ikke kan gøre for.Bogen giver en

kræftramt familie stemmer. Børnene fortæller om deres tanker. Venner, veninder, ægtefællen, forældrene,
behandlerne, lægerne, healeren. Hele det univers, der pludselig er, når man bevæger sig fra sin almindelige
verden ind i det underlige land, som kræftpatienten pludselig befinder sig i, har her fået stemmer. Susan

Binaus bog er en realistisk bog, som fortæller, hvad der sker, når sygdommen er i udbrud, om dens forløb, og
om hvad der sker, når man overlever eller må se i øjnene, at alle behandlinger er forgæves, og at det er nu lige
om et par måneder, eller måske endda et par uger, at man skal dø, forlade sine børn og sine kære." – Jane

Aamund

 

"Mor, må jeg få din pc, hvis du dør? er ikke en sædvanlig
selvhjælpsbog. Jeg tror, jeg har læst de fleste, der er på det danske

bogmarked, og også bøger om emnet på andre sprog. Samtlige kræft-
bestsellers tror jeg også, jeg har læst. Men denne bog handler om det

sværeste; når familien må tage ansvar. For når man bliver
kræftpatient, bliver livet anderledes. Man vil både klare sin sygdom
bedst muligt og helst have, at alting omkring en skal være, som det
var, før man blev syg. Børnene skal blive ved at være glade, og ens
ægtefælle skal kunne klare sit job. Ingen har lyst til at blive afhængig
af familien, uelsket og til besvær på grund af noget, man ikke kan
gøre for.Bogen giver en kræftramt familie stemmer. Børnene

fortæller om deres tanker. Venner, veninder, ægtefællen, forældrene,



behandlerne, lægerne, healeren. Hele det univers, der pludselig er,
når man bevæger sig fra sin almindelige verden ind i det underlige
land, som kræftpatienten pludselig befinder sig i, har her fået

stemmer. Susan Binaus bog er en realistisk bog, som fortæller, hvad
der sker, når sygdommen er i udbrud, om dens forløb, og om hvad
der sker, når man overlever eller må se i øjnene, at alle behandlinger
er forgæves, og at det er nu lige om et par måneder, eller måske

endda et par uger, at man skal dø, forlade sine børn og sine kære." –
Jane Aamund
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