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Pentru Gaspar și Clara, care au citit cu atenție aceste 
pagini și ale căror sfaturi competente mi-au fost de 
ajutor. Le mulțumesc din toată inima.
P. P. 

Îi mulțumesc lui Beatrice pentru că mi-a suportat 
toate stările de spirit din perioada izolării.
A.-C. G.
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Traducere din limba franceză de Liliana Urian
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Cu câte emoții cobori din tramvai, în fața 
spitalului. Și cât de bine te înțelegem! 
Pentru prima dată, va trebui să-ți 

dovedești priceperea ca medic. În definitiv, 
e o zi tocmai bună pentru a salva vieți... 
Dar și o noapte pe măsură, fiindcă diseară 
ești de gardă. Secția de Primiri Urgențe 
s-a umplut de lume și toți pacienții 
au nevoie de tine. Urmează să stai 
de vorbă cu fiecare dintre ei, 
să-i examinezi, să le pui 
un diagnostic și să-i tratezi.
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Fii atent la fiecare detaliu, citește 
bine toate instrucțiunile și acceptă 
toate provocările din paginile acestei 

cărți interactive. Repejor! La treabă!
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