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Kirurgen Bennie Liljenfors Hent PDF När den unga AT-läkaren Pia börjar på sjukhuset blir kirurgen Torkel
Hansson utsedd att handleda henne in i kirurgyrket. Torkel är en av sjukhusets skickligaste kirurger. Han är
stilig och världsvan och har även ett gott, om än något cyniskt, sinne för humor. Verkligheten bakom fasaden
som framgångsrik kirurg visar sig snart vara mer bister. Utanför jobbet så har han inga andra intressen, han
har inte lyckats hålla något utav sina romantiska förhållanden vid liv och han dricker mer än vad han borde.

Ungkarlslivet håller på att ta ut sin rätt, och Torkel är nära att arbeta ihjäl sig.

Så förändras allt. Torkel drabbas av en svår sjukdom, samtidigt som han tvingas konfronteras med sina egna
känslor för Pia. Ska han våga följa sitt hjärta innan det är för sent?

Bennie Liljenfors (1938) har arbetat som psykiatriker, men är också en hyllad författare av både deckare och
skönlitteratur.
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