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Blink Rikke Schmidt Kj\u00e6rgaard Hent PDF Rikke Schmidt Kjærgaard er 38 år gammel, mor til tre og har
godt gang i sin karriere som forsker, da hun 1. januar 2013 pludselig bliver ramt af en aggressiv bakteriel
meningitis, og få timer senere får hjertestop og dør. Mirakuløst bliver hun genoplivet, men Rikke er i koma.

Da hun vågner, er hun ’fanget’ i sin egen krop – lammet og ude af stand til at signalere til familie og
sygehuspersonale, at hun ikke er hjernedød, men kan høre, se og forstå. Først da hendes mand opdager, at hun

blinker, begynder en lang, sej kamp tilbage til livet. Blink – da jeg mistede livet og lærte at leve er en
dramatisk fortælling om at tabe alt på et øjeblik og samtidig en stærk kærlighedshistorie om sammenhold i

familien og om stædighed og vilje. Rikke er en af de få, der kan berette, hvordan det opleves at blive
genoplivet, at vågne fra en koma, og hendes historie er en inspirerende og dybt bevægende fortælling om at

prioritere det vigtigste i tilværelsen, når man har været på kanten af livet. Bogen har forord af den
verdensberømte amerikanske bestsellerforfatter Bill Bryson.

 

Rikke Schmidt Kjærgaard er 38 år gammel, mor til tre og har godt
gang i sin karriere som forsker, da hun 1. januar 2013 pludselig

bliver ramt af en aggressiv bakteriel meningitis, og få timer senere
får hjertestop og dør. Mirakuløst bliver hun genoplivet, men Rikke er
i koma. Da hun vågner, er hun ’fanget’ i sin egen krop – lammet og
ude af stand til at signalere til familie og sygehuspersonale, at hun
ikke er hjernedød, men kan høre, se og forstå. Først da hendes mand
opdager, at hun blinker, begynder en lang, sej kamp tilbage til livet.

Blink – da jeg mistede livet og lærte at leve er en dramatisk
fortælling om at tabe alt på et øjeblik og samtidig en stærk

kærlighedshistorie om sammenhold i familien og om stædighed og
vilje. Rikke er en af de få, der kan berette, hvordan det opleves at
blive genoplivet, at vågne fra en koma, og hendes historie er en



inspirerende og dybt bevægende fortælling om at prioritere det
vigtigste i tilværelsen, når man har været på kanten af livet. Bogen
har forord af den verdensberømte amerikanske bestsellerforfatter Bill

Bryson.
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