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Barn nr. 8 Kim van Alkemade Hent PDF Barn nr. 8 Det er 1919 da den fireårige Rachel Rabinowitz bliver

sendt på børnehjem. Her udfører dr. Mildred Solomon medicinske eksperimenter med børnene som
forsøgsdyr. Med store ambitioner om en karriere inden for medicin, udsætter hun Rachel for smertefulde
eksperimentelle behandlinger med røntgenstråling, noget som giver Rachel men for livet. Rachel arbejder
som sygeplejerske, da hun møder dr. Solomon 35 år senere. Nu er dr. Solomon cancerpatient. Nu er det

Rachel, som har overtaget. Ved uautoriseret at justere på doserne, udsætter hun nu sin plageånd for sin egen
medicin. Men før natholdet er slut, må Rachel vælge mellem hævn – eller tilgivelse. Barn nr. 8 er en roman

om menneskets evne til at gøre hinanden ondt – og til at elske. Bogen er inspireret af hændelserne på
børnehjemmet Hebrew Orphan Asylum i mellemkrigstidens New York. --- Kim van Alkemade bor i Carlisle,
Pennsylvania, vor hun underviser i kreativ skrivning på Shippensburg University of Pennsylvania. Hendes

essays er blevet publiceret i flere litterære amerikanske magasiner. Barn nr. 8 er hendes første roman.
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