
Dødelighed
Hent bøger PDF

Christopher Hitchens
Dødelighed Christopher Hitchens Hent PDF Den 8. juni 2010 faldt Christopher Hitchens om på sit

hotelværelse i New York med stærke smerter. Med ét så han sig selv blive bragt fra ”de raskes verden over
den skarpt optrukne grænse til sygdommens land”. I løbet af de følgende 18 måneder, frem til sin død af kræft

i spiserøret den 15. december 2011, skrev han om sine oplevelser i de døendes rige. Under hele forløbet
insisterer Hitchens på at modsætte sig religionens trøst og møde døden med åbne øjne. I DØDELIGHED
beskriver han sygdommens plager, diskuterer dens tabuer og undersøger, hvordan sygdom ændrer vores

forhold til omverdenen. I takt med at kræften invaderer Hitchens krop – han opdager pludselig, at han ikke
har en krop, men er en krop – tvinges han til at tage livtag med dødens gåde. DØDELIGHED er en både

personlig og filosofisk bog om til det sidste at insistere på fornuften. ”Hvad håber jeg på? Hvis ikke en kur, så
i hvert fald en lindring. Og hvad vil jeg have tilbage? Med den smukkest tænkelige sammenstilling af to af de

enkleste ord i vores sprog: talefriheden.” - fra bogen
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