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Sammen på tværs af døden Elisa Medhus Hent PDF Forlaget skriver: Lægen og forfatteren Elisa Medhus
havde aldrig troet på et liv efter døden, men da hendes søn Erik døde, slog det hendes verdensbillede
fuldstændig i stykker, og hun opsøgte i sin fortvivlelse et spirituelt medium.Til sin store overraskelse

oplevede hun, at Erik talte til hende gennem mediet - hans personlighed, humor og ligefremme
ungdommelige måde at tale på kom klart igennem. Desuden formidlede mediet information, som hun umuligt
kunne have haft kendskab til såsom, at Erik som teenager var blevet diagnosticeret med en bipolar lidelse, og
at han havde skudt sig selv siddende i en stol ved skrivebordet på sit eget værelse.Sammen på tværs af døden
er en stærk og bevægende beretning, som bringer dyb indsigt i dødsprocessen, livet efter livet, hvad der sker
med dem, som har taget deres eget liv, sjælens rejse, meningen med livet og det at være menneske.Bogen er

på samme tid gribende, alvorlig, indsigtsfuld og yderst opløftende.
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