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I lyst og nød Karin Wahlberg Hent PDF Januar, 1954. Polioepidemien, der rystede landet, er ved at ebbe ud,
og læger, sygeplejersker og resten af personalet på hospitalet i Ekstad kan ånde lettet op. Men kun for en kort
stund. Stadsarkitektens hustru, Evelina, bliver stukket ned på sin fortrappe, og utrygheden breder sig igen i

den ellers så fredelige by.

I LYST OG NØD er en varm og vedkommende roman om et hospital og de mennesker, der færdes på og
omkring det. Romanen tegner et fascinerende billede af en tid, hvor mulighederne for at kombinere arbejdsliv

med ægteskab også for kvinder var ved at åbne sig.

"Ud over drama er der vidunderlige beskrivelser og stille betragtninger igennem hele bogen, som gør den
ikke bare læseværdig, men også gribende. Læs den for den gode historie og for en historisk undersøgelse af,

hvordan man får moderskab og karriereønsker til at forenes.

Femina★ ★ ★ ★ ★

En meget velskrevet og underholdende roman, som foregår i halvtredsernes Sverige, en tid hvor
velfærdssamfundet trænger frem og der bliver sat spørgsmålstegn ved om kvinders fornemste opgave er at

blive gift, få børn og passe hjem og familie. Samtidig emmer romanen af fine beskrivelser af hus og hjem med
Femina og radioprogrammet Hylands Hjørne.

Bibliotekernes lektørudtalelse

Jeg var underholdt, blev igen oplyst og synes formidlingen af livet på den tid, er virkelig solid - i både ord og
handling. Har du læst den første, er dette en mustread og er du ny, så velkommen indenfor.

Bognørden.dk ★ ★ ★ ★ ★

Et dejligt gensyn med det kendte persongalleri fra byen Ekstad. Endnu en gang møder vi de samme læger,
sygeplejersker og andre af byens indbygger i denne vidunderlige historie. Forfatteren har endnu en gang
skuret en roman sammen hvor alt hænger sammen fra start til slut. Og hvor du som læser nyder at være

tilbage på hospitalet.

Livetidukkehuset.dk ★ ★ ★ ★
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