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Syster Linda Birgitta Stenberg Hent PDF Linda arbetar på ett stort sjukhus som sköterska. Jobbet är slitsamt
och hon har börjat fundera på att skaffa något nytt. Men en kväll förändras allt. På vägen hem från sitt

kvällsskift blir hon överfallen av en våldtäktsman. Linda, som gått en kurs i självförsvar, lyckas dock peta ut
båda mannens ögon. Skärrad men adrenalinstinn lyckas hon skaffa hjälp åt den skrikande mannen. Händelsen
har dock satt ett djupt spår i henne, den har sått en önskan om att avsluta livet. Men snart kommer saker att

hända i Lindas liv som kanske får henne att omvärdera sitt beslut att ta sitt eget liv ...

Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare och illustratör. Hon anses idag som en av
de mer inflytelserika feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes författarskap är alltid lika

aktuellt.

 

Linda arbetar på ett stort sjukhus som sköterska. Jobbet är slitsamt
och hon har börjat fundera på att skaffa något nytt. Men en kväll
förändras allt. På vägen hem från sitt kvällsskift blir hon överfallen
av en våldtäktsman. Linda, som gått en kurs i självförsvar, lyckas

dock peta ut båda mannens ögon. Skärrad men adrenalinstinn lyckas
hon skaffa hjälp åt den skrikande mannen. Händelsen har dock satt
ett djupt spår i henne, den har sått en önskan om att avsluta livet.

Men snart kommer saker att hända i Lindas liv som kanske får henne
att omvärdera sitt beslut att ta sitt eget liv ...

Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare
och illustratör. Hon anses idag som en av de mer inflytelserika
feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes

författarskap är alltid lika aktuellt.
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