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Som på alle andre hospitaler, var det medicinske hierarki på Guds eget en pyramide - en hel masse i bunden
og kun én på toppen. Man kan sige, at det var som en isvaffel… man var nødt til at slikke sig vej til toppen!

Roy Basch, den ‘glohede’ Rhodes-stipendiat, troede det var anderledes. Men han havde endnu ikke mødt
Hyper Hooper, som var ude efter prisen for flest post mortem i løbet af året, eller Molly, sygeplejersken med
styrthjelmen. Han havde heller ikke mødt nogle af dem, de kaldte for Gomers (‘Get Out of My Emergency

Room!’), dem uden håb som hellere ville dø, men som dog lige var mere værd i live!

Nu kommer den endelig på dansk! The House of God er en satirisk roman af Samuel Shem (pseudonym for
psykiater Stephen Bergman). Romanen følger en gruppe nyuddannede læger på en fiktionaliseret version af
Beth Israel Hospital. Bogen blev beskrevet af New York Times som “raunchy, troubling and hilarious” og har
gennem årtier opnået kultstatus. Bogen ses i dag som en milepæl i den evindelige diskussion om humanisme,

etik og lægeuddannelse og er ligeledes en bestseller i bl.a. USA og senest i Tyskland.
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