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stockarna med den klibbiga
saven från träden. Hon klippte ull från ett får för att ligga
bekvämt och kunna hålla värmen. Hon jagade när hon blev
hungrig, tillagade bytet och
använde djurpälsen för att
täppa till läckor i taket på kojan. I sin dröm blev hon skjuten av en annan indian i armen
och drog ut pilen själv.

Efteråt förstod Tilda att pilen
var en spruta hon fått i armen.
Hon var fullt sysselsatt med
att överleva i skogen i sin
dröm, medan läkarna stod
över henne och försökte att
få henne att överleva i verkligheten.
– Hon befann sig i en underlig sömn, utan att bry sig om
vad som hände runtomkring
henne, berättar Lotta.

Tildas journal från Österrike visade att de tagit över
200 blodprover, och på Umas fortsatte de, men än i dag vet
ingen vad som hände Tilda. Hon är ett av de 2 procent fall
som förblir ouppklarade…

Okontaktbar låg Tilda uppkopplad till monitorer som
höll koll på hennes hjärtrytm,
puls och andra funktioner.
Femte dygnet berättade läkarna att om Tilda fortsatte att
bli sämre skulle de bli tvungna
att flyga henne till ett annat
sjukhus. En helikopter stod
startklar, det fanns inte mer
de kunde göra om hennes tillstånd inte vände.
– Man är så maktlös,
jag kunde bara

sitta vid hennes sida, säger
Lotta och ögonen fylls av tårar
när hon tänker på den svåra
tiden.

Drog av
pulsmätaren

Men dagen därpå, nästan en
vecka efter den första febertoppen, vaknade Tilda. Hon
drog plötsligt av pulsmätaren
från fingret, för att den irriterade henne, vilket resulterade
i att alla monitorerna började
pipa och kurvan på skärmen
planade ut till ett monotont
jämnt streck.
Tilda skrattar till när hon
berättar om det, men det gör
inte mamma Lotta som minns
att hon skrek: ”Nu dör hon!”
Ögonblicket innan hon såg
Tilda småle i sängen var fyllt
av iskall panik. Men Tilda
hade klarat det, febern
började avta, lever och
njurar fungerade, kroppen accelererade och
hon skulle överleva.
Forts på sid 43
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Se en film

på vår hemsida där
mamma Lotta berättar om
Tildas sjukdom.

Som ett mirakel
vaknade
plötsligt Tilda
och skrämde
mamma Lotta
rejält när hon
drog av pulsmätaren från
fingret.
Allas 23/16
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