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Nattens änglar Elisabet Höglund Hent PDF Året är 2011, och Elisabet Höglund diagnosticeras med cancer. En

jättelik tumör har upptäckts på hennes bukspottskörtel, och vid en operation tas flera organ bort för att
bekämpa sjukdomen. Ingreppet är okomplicerat, och snart är hon på bättringsvägen.Men några veckor senare
uppstår en komplikation, och Höglund är nära att förlora livet. Efter att redan ha varit nära döden två gånger

kommer nu komplikationerna som klubbslag, under några veckor kämpar hon för sitt liv.I denna
självutlämnande bok berättar Höglund om hur det är att balansera mellan liv och död, och om alla de heroiska
insatser som läkare och sjuksköterskor gjorde för att rädda hennes liv. Hon berättar även om ångesten, den

svåra återhämtningen, sjukvårdens baksidor, och oron inför sin framtid.
Journalisten, konstnären och författaren Elisabet Höglund är en av Sveriges mest kända och älskade

mediaprofiler och skribenter.
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