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Lever David Wagner Hent PDF En ung, dødsyg mand får tilbudt den organtransplantation, der kan reddde

hans liv. Det bliver en lang rejse både for kroppen, sindet og sjælen at tage imod denne lever. Undervejs i den
berlinske sygehusverden møder han andre mænd mærkede af livet og af døden. Livshistorier som sætter hans
eget ungdommelige liv i perspektiv. Samtidig gør han sig mange tanker om det menneske, der har måttet dø,
for at han kan leve videre. Sygehusets mikrokosmos bliver så fortroligt, at han til sidst nærmest tvivler på, om
han orker livet uden for. Indtil der en dag lyder en pigestemme i telefonen: "Far, kommer du snart hjem?"

David Wagner fortæller så befriende cool, smukt og  klarsynet at det, der er en roman om at være dødssyg og
om døden, i høj grad bliver en roman om livet og om at være i live.
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