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At leve og at dø Anjee Gitte Carlsen Hent PDF Forlaget skriver: Da Anjees mand får konstateret en
hjernesvulst forandres parrets liv fra den ene dag til den anden. De kastes ud på en lang og ufrivillig rejse
med op- og nedture, fuld af smerte og kærlighed, og den intensitet og skønhed, der følger med at leve med
døden helt tæt inde på livet. Det bliver hurtigt klart, at selvom Gunnar og Anjee følges i tykt og tyndt, så er

de også på hver deres rejse: Gunnar skal dø og Anjee skal leve videre uden ham. 

Undervejs leder Anjee forgæves efter en bog for pårørende til døende. Derfor beslutter hun selv at skrive om
at leve med livstruende sygdom og om at give slip. Det er der kommet en usædvanligt ærlig og åben bog ud

af – en bog om døden i alle dens aspekter.
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