
Du är modigast
Ladda ner boken PDF

Christina Wahldén
Du är modigast Christina Wahldén boken PDF Knut är på barnonkologen, fast alla säger bonken. Knut tycker
det är ett löjligt namn. På bonken vårdas barn som har cancer och andra tumörsjukdomar. Den här dagen är
det julafton och de flesta barn har fått åka hem över helgen. Knut skulle också fått åka hem, men så fick han
feber. Nu väntar han på att mamma, pappa och lillasyster ska komma. Utanför fönstret är det mörkt och kallt,
men det kommer att bli ljusare, både ute och inuti Knut. Det ska bli vår på båda ställena. För Knut måste bli

frisk. Om han inte tror på det kommer han att bli tokig.

Så knackar det på dörren. Det är sjukhusclownen Professor Persson som har tappat sin väska och behöver
hjälp. Knut är egentligen lite för gammal för clowner, men eftersom det är så tråkigt följer han med

Professorn. De börjar leta nere i sjukhusets kulvertar och hamnar så småningom på helikopterplattan. Det är
början på ett äventyr som Knut sent ska glömma.

En varm, hoppfull och drabbande berättelse om hur det är att vara barn och allvarligt sjuk.

 

Knut är på barnonkologen, fast alla säger bonken. Knut tycker det är
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tumörsjukdomar. Den här dagen är det julafton och de flesta barn har
fått åka hem över helgen. Knut skulle också fått åka hem, men så
fick han feber. Nu väntar han på att mamma, pappa och lillasyster

ska komma. Utanför fönstret är det mörkt och kallt, men det kommer
att bli ljusare, både ute och inuti Knut. Det ska bli vår på båda

ställena. För Knut måste bli frisk. Om han inte tror på det kommer
han att bli tokig.

Så knackar det på dörren. Det är sjukhusclownen Professor Persson
som har tappat sin väska och behöver hjälp. Knut är egentligen lite
för gammal för clowner, men eftersom det är så tråkigt följer han
med Professorn. De börjar leta nere i sjukhusets kulvertar och



hamnar så småningom på helikopterplattan. Det är början på ett
äventyr som Knut sent ska glömma.

En varm, hoppfull och drabbande berättelse om hur det är att vara
barn och allvarligt sjuk.
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