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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. Nu väljer
hon att berätta om sjukdomen, om den hårda vägen tillbaka till

rinken, om framgångar som SM-guld och OS-spel med
Damkronorna och om hur det är att vara elithockeyspelare som

kvinna. Boken är skriven i samarbete med journalisten Olof Wigren i
Örnsköldsvik. Jag kommer att beskriva öppenhjärtigt hela min resa
från helvete till himmel, ge bilder från min vardag och karriär och vi



kommer även att ta med synpunkter från människor som står mig
nära och betyder mycket för mig, säger Erika. Läsarna får också en
inblick i hennes jobb för MODO Hockey, där hon förutom att vara
lagkapten även är anställd som företagssäljare och driver projektet

MODO Dam Framtid.
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