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I skyggen af AIDS Tabita Wulff Hent PDF "I skyggen af AIDS" er en bog om Mariannes kamp mod den
frygtede sygdom. Det er en beretning om en ualmindelig kvinde, som uventet og uforskyldt rammes hårdt af

skæbnen og tvinges ind i en livsbane, hvor hver ny dag bliver en gave.

Vi følger Marianne gennem hendes fattige men livsbekræftende barndom i en lille provinsby, gennem
ungdomsårenes sorger og glæder frem til mødet med hendes livs store kærlighed, og frem til den dag hun

aldrig glemmer. Den dag, hvor hun bliver konstateret hiv-positiv – smittet af sin fraseparerede mand. Smittet
netop på det tidspunkt, hvor hun håbede, at de kunne genopbygge deres parforhold – og få kærligheden til at

fungere igen.

Forfatter og journalist Tabita Wulff fortæller historien om Marianne, der som 34-årig pludselig står alene med
to børn og det, der føles som dødsdom hængende over hovedet. Siden Marianne blev smittet, er

lægevidenskaben nået så langt, at hiv ikke længere er en dødsdom, men stigmaet hænger endnu ved
sygdommen. "I skyggen af AIDS" er en medrivende fortælling om en sygdom, der jog en skræk i livet på hele
verden i 1980‘erne og 1990‘erne, og som trods verdenssamfundets fælles indsats stadig spreder sig som en

løbeild i store dele af verden.

Tabita Wulff er en dansk forfatter og journalist, som er kendt for sit meget store fokus på blandt andet helse
og urtemedicin. Hun har udgivet mere end et dusin bøger i forskellige genrer om emner så forskellige som

rygestop, naturmedicin og cirkushistorier.
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