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På bara några veckor slogs hennes tillvaro i spillror. Sommaren 2011 drabbades Damkronornas och MODO
Hockeys Erika Grahm av en allvarlig nervsjukdom, som gjorde att hennes kropp delvis förlamades. Det var
inte bara en fråga om hon skulle kunna spela hockey igen. Det rådde stor osäkerhet om hon någonsin skulle

kunna leva ett normalt liv igen. Om sjukdomen, kampen tillbaka, om framgångarna som kom efter
comebacken på isen och om tillvaron som elithockeyspelare berättar Erika i sin biografi. Under två månader
levde jag med en kropp som steg för steg slutade fungera och med tankar som rev och slet i mig, tankar på en
framtid som kanske rullstolsbunden, säger Erika. Hon var 20 år då sjukdomen slog till. Det som läkarna först
befarade var MS, visade sig vara en annan nervsjukdom: Guillain-Barrés syndrom. Tiden som sjuk och i

ovisshet var den värsta i mitt liv och paradoxalt nog också den nyttigaste. Jag lärde mig massor om mig själv,
säger Erika.

Sommaren 2011 drabbades Damkronornas och MODO Hockeys Erika Grahm av en allvarlig nervsjukdom
som gjorde att hennes kropp delvis förlamades. På bara några veckor slogs hennes tillvaro i spillror.

Erika Grahm

SOK och Paralympiska kommitté klädesleverantör passande nog till japanska Uniqlo. Pris 139 kr. Olympiska
spelen OS är idrottstävlingar som hålls vart fjärde år och är uppdelade i sommarspel och vinterspel.Sommar
och vinterspel hålls dock inte längre under samma år utan sedan 1994 med två års mellanrum se listor nedan.
Det är innovativt och spännande att låta en grupp olympier medverka i designprocessen. Morgonpasset i P3.
Ett par månader efter sin första VMturnering drabbades hon av en mystisk sjukdom. Utländska olympier ska

testas när de landar i och lämnar Japan men det ska inte vara någon obligatorisk 14dagarskarantän för
nyanlända. Nu gäller det den framgångsrike skridskoåkaren. Du Kan også læse Bogen Från förlamad till
olympier på nätet. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. Genom att reservera kan du
ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. På bara några veckor slogs hennes tillvaro i spillror. Everyday
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low prices and free delivery on eligible orders. Skridskovirtuosen. Ilmainen toimitus yli 3990 euron
tilauksiin. Erika Grahm är nyss uttagen till Damkronornas genrep inför VM och spelar till vardags i Modo.
Sommaren 2011 drabbades Damkronornas och MODO Hockeys Erika Grahm av en allvarlig nervsjukdom

som gjorde att hennes kropp delvis förlamades.
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