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Kruche życie to wspomnienia profesora Stephena Westaby`ego spisane od chwili, kiedy zaczął
marzyć o karierze kardiochirurga aż do spektakularnych, pionierskich operacji. A dokonał ich wielu,
choćby tę, która uratowała życie sześciomiesięcznej dziewczynki, chorej na skrajną niewydolność
serca. Ten wyjątkowy lekarz odsłania kulisy swojej pracy, zapraszając czytelnika do asystowania
przy stole operacyjnym.

Kirsty była piękną sześciomiesięczną dziewczynką. (…) Miała ten sam problem, co mój dziadek: cierpiała na
niewydolność serca wynikającą z krańcowego stadium choroby wieńcowej. Dziecko przeszło rozległy zawał
serca.

– Naprawdę sądzisz, że zdołasz uratować tę małą? – zapytał Katsumata na powitanie.

Gdy odciągnęliśmy krawędzie błony osierdziowej, by odsłonić serce, wciągnął z sykiem powietrze i mruknął:

– Ja pierdzielę.

Widok był przerażający. (…) Zgadzałem się, że sprawy wyglądają gorzej, niż przypuszczaliśmy. Wszyscy
inni mogli się o tym przekonać dzięki nagraniu wideo.

Serce, które nie powinno być większe od orzecha włoskiego, rozmiarami dorównywało cytrynie.

***

Kirsty ma dziś 18 lat i jest pełną życia, wysportowaną nastolatką. Gdyby umarła, nigdy nie
dowiedzielibyśmy się o ekscytującej możliwości regeneracji serca. Jej doświadczenie może pomóc ocalić
niezliczone istnienia.
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Jak czuje się człowiek, który osiąga w pewnym momencie swego życia taką wiedzę, by móc trzymać w ręku
ludzkie serce? Czy jest w nim siła tworzenia nowego życia, czy obawa przed zabawą w Boga?

Westaby ocalił setki istnień, a wiele jego doświadczeń lekarskich okazało się przełomowymi dla rozwoju
kardiochirurgii. Dzięki jego pionierskim rozwiązaniom na świecie zaczęto produkować i rozwijać funkcjonowanie
sztucznych pomp serca. Z kolei współpraca z dr. Robertem Jarvikiem zaowocowała powstaniem rewolucyjnej



technologii Jarvik 2000, dzięki której śmiertelnie choremu pacjentowi Peterowi Houghtonowi wstawiono pompę
serce. Udało mu się przeżyć 7 lat bez konieczności zastąpienia sztucznego organu. Był najdłużej żyjącym
przypadkiem medycznym w podobnej sytuacji.

Książka nie ocieka krwią i nie jest sterylna jak atmosfera sali operacyjnej. Przystępny język pozwala chłonąć
lekturę jak książkę „do poduszki”, choć uczciwie trzeba przyznać, że niektóre historie trzymają w napięciu.
Informacja dla wrażliwych: można po nich zasnąć bez obaw o koszmary.
Geniusz Westaby`ego polega na niespotykanej determinacji, pasji i niebywałego w tych okolicznościach
poczucia humoru. Pasmo sukcesów przeplata się ze świadomością czyhającej śmierci, walką z czasem i
traumami.

Książka została zakwalifikowana do nagrody biograficznej Costa Book Awards 2017.

***

Surowe i poruszające… napisane tak, że ciarki chodzą po plecach. Kruchość życia to szczerzy i wciągający
pamiętnik człowieka, który poświęcił pomocy bliźnim całe dziesięciolecia. – książka tygodnia według „The Times”

W walce o życie chciałoby się mieć u boku kogoś takiego jak Westaby, faceta, który nazywa dyrektorów
medycznych Stasi, a do boju rusza z okrzykiem „chrzanić protokół!”. – książka roku według „The Guardian”

 

Stephen Westaby – ur. w 1948 roku, profesor kardiochirurgii szpitala uniwersyteckiego w Oksfordzie. Jeden z
najwybitniejszych brytyjskich lekarzy, wykonywał najtrudniejsze operacje, m. in. pionierski przeszczep
sztucznego serca w 2000 roku (Jarvik 2000).

 

Wydawnictwo SQN powstało w maju 2010 roku w Krakowie z inicjatywy trzech kolegów, którzy postanowili
rzucić pracę w firmie IT i zająć się wydawaniem książek. Pierwszą pozycja, którą wydali, była autobiografia
Andrésa Iniesty „Rok w raju”. Jaj sukces sprawił, że na rynku nakładem SQN zaczęły pojawiać się następne
publikacje – już nie tylko o sporcie, ale też popkulturze, muzyce, a z czasem również fantastyka, proza czy
literatura faktu. Obecnie SQN ma na swoim koncie ponad 400 tytułów. Autorami wydającymi pod szyldem SQN
są m.in. Jakub Małecki, Aneta Jadowska, Jakub Ćwiek czy Rafał Fronia.
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