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Daggry Frank G. Slaughter Hent PDF Den unge læge James Corwin træffer på en tur som skibslæge en ung
pige, Lynn Thorndike, som han opererer for en underlivslidelse, men hos hvem han samtidig konstaterer en
fremskreden psykose. Da Corwin genser Lynn, er det på et sindssygehospital, hvor han har fået ansættelse, og

hvor hun er patient. Hun er nu så stærkt angrebet af skizofreni, at tilsyneladende kun en speciel
hjerneoperation kan bringe lys i hendes formørkede sind – men denne operation vil, om end den befrier hende
for sygdommen, efterlade den smukke og kunstnerisk begavede pige som et passivt og afstumpet væsen. Ved

hjælp af psykoanalyse finder dr. Corwin frem til ondets rod, og under den stærkeste modstand fra den
selvrådige hospitalsdirektørs side og med hele sin videnskabelige fremtid som indsats vover han da at tage et
lægemiddel i brug, som i århundreder har været anvendt i Indien overfor "besatte" ... Frank G. Slaughter
(1908-2001) var en amerikansk forfatter, hvis bøger er blevet solgt i mere end 60 millioner eksemplarer på

verdensplan. Slaughter var kendt for at bruge sit eget erhverv (medicin) som inspiration til meget af indholdet
i sine romaner. Han fik sin litterære debut med romanen "That None Should Die" i 1941 (oversat til dansk i
1942 under titlen "Ingen må dø"), og skrev efterfølgende mere end 50 bøger, både skøn- og faglitteratur. Flere
af hans værker blev efterfølgende filmatiseret; heriblandt "Sangaree" og "Doctor‘s Wives". Slaughter skrev

fem bøger under pseudonymet C.V. Terry.

 

Den unge læge James Corwin træffer på en tur som skibslæge en ung
pige, Lynn Thorndike, som han opererer for en underlivslidelse, men
hos hvem han samtidig konstaterer en fremskreden psykose. Da

Corwin genser Lynn, er det på et sindssygehospital, hvor han har fået
ansættelse, og hvor hun er patient. Hun er nu så stærkt angrebet af
skizofreni, at tilsyneladende kun en speciel hjerneoperation kan

bringe lys i hendes formørkede sind – men denne operation vil, om
end den befrier hende for sygdommen, efterlade den smukke og

kunstnerisk begavede pige som et passivt og afstumpet væsen. Ved
hjælp af psykoanalyse finder dr. Corwin frem til ondets rod, og under
den stærkeste modstand fra den selvrådige hospitalsdirektørs side og
med hele sin videnskabelige fremtid som indsats vover han da at tage
et lægemiddel i brug, som i århundreder har været anvendt i Indien



overfor "besatte" ... Frank G. Slaughter (1908-2001) var en
amerikansk forfatter, hvis bøger er blevet solgt i mere end 60

millioner eksemplarer på verdensplan. Slaughter var kendt for at
bruge sit eget erhverv (medicin) som inspiration til meget af

indholdet i sine romaner. Han fik sin litterære debut med romanen
"That None Should Die" i 1941 (oversat til dansk i 1942 under titlen
"Ingen må dø"), og skrev efterfølgende mere end 50 bøger, både
skøn- og faglitteratur. Flere af hans værker blev efterfølgende

filmatiseret; heriblandt "Sangaree" og "Doctor‘s Wives". Slaughter
skrev fem bøger under pseudonymet C.V. Terry.
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