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Gripande skildring av Ingemar Johansson och hans demenssjukdom Edna Alsterlund träffar Ingemar
Johansson första gången i USA, 1979. Trots åldersskillnaden, sexton år, finner de varandra. Hon upptäcker att
boxningslegenden är en varm, godhjärtad och allmänbildad person med aptit på livet. Som reporter för
bildtidningen Se umgås Edna bland artister, politiker, idrottsstjärnor, företagsledare och andra kända och
intressanta personer. I USA är Ingemar ständigt efterfrågad i olika sammanhang, som idrottsevenemang och
välgörenhetsgalor. Under de följande åren kommer paret att tillsammans delta intensivt i ett internationellt
jetset-liv över hela världen.Efter femton goda år tillsammans börjar Edna oroas av förändringar i Ingemars
personlighet.
Han får humörsvängningar, kör vilse och hittar inte hem. Beter sig bisarrt och blir fixerad vid alkohol. Till
slut får Edna klarhet. Ingemar har drabbats av Alzheimers sjukdom. Och han saknar själv all
sjukdomsinsikt.Den längsta ronden är en bok om att vårda en anhörig som drabbats av Alzheimers sjukdom,
ofta kallad "de anhörigas sjukdom". Författaren skriver öppenhjärtigt men också med stor respekt och kärlek
om hur tillvaron blir en kamp för att få livet att fungera, hur hon försöker tillgodose Ingemars behov och
samtidigt på olika sätt skydda honom mot omgivningens alltmer intensiva spekulationer.

Edna har skrivit den bok hon själv letade efter då hon insåg att Ingemar drabbats av förtidig demenssjukdom.
Hon belyser anhörigvårdarens svåra och utsatta situation. I boken medverkar också flera kända experter,
bland andra grundaren av Stiftelsen Silviahemmet, professor emeritus Barbro Beck-Friis."Edna Alsterlund
hann aldrig skriva The Champ's memoarer. Men med Den längsta ronden får vi komma mästaren och
människan Ingemar Johansson nära genom Edna Alsterlunds så väl avvägda palett." Tidningen
Kulturen"Boken är välskriven. Det är en mycket intressant, lärorik och skakande läsning." Gefle Dagblad
"Edna Alsterlund hann aldrig skriva The Champ's memoarer. Men med Den längsta ronden får vi komma
mästaren och människan Ingemar Johansson nära genom Edna Alsterlunds så väl avvägda palett."Tidningen
Kulturen"Boken är välskriven. Det är en mycket intressant, lärorik och skakande läsning."Gefle Dagblad
Omslagsformgivare: Helena Hammarström
Hon är då reporter på tidningen Se. Paul Den Ronden. Den längsta ronden är en bok om att vårda en anhörig
som drabbats av Alzheimers sjukdom, ofta kallad 'de anhörigas sjukdom'. För sextonde året i rad arrangerade
Kulturförvaltningen ”Världens längsta bok bord” på Drottninggatan i Stockholm.
Den längsta ronden är en bok om att vårda en anhörig som drabbats av Alzheimers sjukdom, ofta kallad ”de
anhörigas sjukdom”. Du kan sluta leta. Piace a 2 persone. Jag har läst en bok om demenssjukdomar av Edna
Alsterlund den var väldigt bra och skildrar en anhörigs sorg och arbete med denna sjukdom. E-bok, 2012.
Hon upptäcker att boxningslegen Min nya bok skriven och illustrerad av mig själv bjuder dig att följa med på
ett äventyr som utspelar sig under sen vikingatid, den omvälvande tid då kristendom. Laddas ned direkt.
Robert den-Ronden’s unique artwork is a “celebration of life”. com. Pris: 54 kr. Edna Alsterlund är … Den
längsta ronden - öppen föreläsning i Malmö och Lund 'Den längsta ronden' - Edna Alsterlund. Jump to:
navigation, search. Hon upptäcker att boxningslegen Pris: 207 kr. Hon upptäcker att boxningslegenden är en
varm, godhjärtad oc.

