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Slangetæmmeren J\u00f8rgen Schi\u00f8nning Hent PDF Forestil dig, at du møder en giftig slange. Den

stirrer dig i øjnene, og hugger så til. Du er dødeligt såret. Og så sker underet: Slangebiddet slår dig langsomt
ihjel, men gør dig samtidig immun over for andre slanger - du har pludselig adgang til paradisiske områder,
der ellers ville være utilgængelige. Det er situationen for den århusianske patolog Jørgen Schiønning, der som

40-årig i 2002 pludselig blev ramt af den brutale dræber ALS, en særligt aggressiv form for sklerose.
Slangetæmmeren er beretningen om den vending, hans liv tog, da sygdommen angreb. Den før så succesrige
og karrieremindede videnskabsmand er nu bundet både til kørestol og respirator, han kan ikke spise eller tale,
og har kun kort tid tilbage at leve i. Alligevel er Slangetæmmeren en lykkelig erindringsbog, der er præget af

humor og lethed. Kampen mod sygdommen har givet en styrke, så forfatteren nu er i stand til at se de
vanskeligste eksistentielle hæsligheder i øjnene - og til at værdsætte det smukke, hans liv stadig rummer.

Bogen har væsentlige budskaber til ALS-patienter, til personale i sundhedssektoren - men også til alle raske,
der overvejer, hvad det helt grundlæggende er vigtigt at koncentrere tilværelsen om.
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