
Doktor Brade
Hent bøger PDF

Frank G. Slaughter

Doktor Brade Frank G. Slaughter Hent PDF Den unge idealistiske læge doktor Brade bliver bitter, da en
stilling, han tydeligvis er bedst kvalificeret til, bliver tildelt en kollega, hvis velhavende far har skænket
hospitalet en ny fløj. Forarget og desillusioneret over systemet beslutter doktor Brade sig for at kaste alle

idealer over bord og kun koncentrere sig om at tjene penge. Han gifter sig med den unge, smukke
sydstatspige Carol udelukkende for, at hun skal finansiere hans opstart af en lægepraksis i hendes rige

hjemby. Hans del af aftalen lyder på at være hendes mand – af navn, om ikke af gavn – og lægge navn til det
barn, hun allerede venter.

Med uhyggelig realisme skildrer Frank G. Slaughter doktor Brade og hans kompagnoners interne kamp for at
tjene penge og hævde sig på hinandens bekostning uden tanke på patienternes ve og vel. Doktor Brades

problemer opstår imidlertid først, da det går op for ham, at han rent faktisk er kommet til at elske sin kone, og
at hvis han skal vinde hendes kærlighed, må han ændre hele sin indstilling til lægegerningen og livet i det

hele taget.

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 idealistiske læge doktor Brade bliver bitter, da en stilling,
han tydeligvis er bedst kvalificeret til, bliver tildelt en kollega, hvis

velhavende far har skænket hospitalet en ny fløj. Forarget og
desillusioneret over systemet beslutter doktor Brade sig for at kaste
alle idealer over bord og kun koncentrere sig om at tjene penge. Han
gifter sig med den unge, smukke sydstatspige Carol udelukkende for,
at hun skal finansiere hans opstart af en lægepraksis i hendes rige

hjemby. Hans del af aftalen lyder på at være hendes mand – af navn,
om ikke af gavn – og lægge navn til det barn, hun allerede venter.

Med uhyggelig realisme skildrer Frank G. Slaughter doktor Brade og
hans kompagnoners interne kamp for at tjene penge og hævde sig på
hinandens bekostning uden tanke på patienternes ve og vel. Doktor
Brades problemer opstår imidlertid først, da det går op for ham, at
han rent faktisk er kommet til at elske sin kone, og at hvis han skal

vinde hendes kærlighed, må han ændre hele sin indstilling til
lægegerningen og livet i det hele taget.

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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