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Patienten på stue 4 Elisabet Reymers Hent PDF Annika er næsten færdiguddannet som sygeplejerske. Da hun
forelsker sig i en mand, der er 15 år ældre end hende, fraråder hendes forældre hende at gifte sig med ham.
Men Annika er ligeglad med aldersforskellen, for hvad betyder det, når man elsker hinanden? Annika gifter
sig med sin elskede, og alt tegner sig lyst. Hun er ung, stærk og ikke bange for noget – tror hun. For da

hendes mand bliver indlagt som patient, bliver Annikas mod såvel som hendes kærlighed sat på hård prøve.
Ann Signe Elisabeth Björkhem (f. 1947) er en svensk forfatter, der har skrevet en lang række romaner under
pseudonymet Elisabet og Per Reymers. Hun har desuden oversat romaner af blandt andre Barbara Cartland,
Sophie Kinsella, James Redfield og Monica Ali til svensk. Mange af Ann Björkhems romaner er udkommet i

romanserien "Vita Serien".
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