
grafi var en vädjan från Biancas
familj orn en rysk medicin vid namn
Galanthamin.

Hr Gust#sson fick omedelbart
kontakt med den ryske radioamatö-
ren Aiexandcr i Moskva och vida-
rebefordrade böncn om hjälp, Alex-
ander lovade att i sin tur vidare-
befordra meddelandet till ett Mosk-
va-sjtkhus. De tre radioamatörerna
skulle träffas i etern på onsdags-
kväilcn v.id samma tid och på sam-
ma {rekvens.

Och de gjorde de. Alexander
kunde meddela att han tagit kon-
takt med ryska Röda korset och att
svar därifrån var att vänta nästa
dag. Men Tullio på Sardinien hade
en jobspost att komma med. Lä-
karna hade kommit underfund med
att medicinen Galanlhamin inte var
lämpiig för den specieila sjukdom
som Bianca lider av och ville att
Alexander skuile begära samma
medicin som barnen i Ancona fått.
Meddelandena vidarebefordrades
åt båda håll av hr Gustafsson och
förbindelserna var solida.

På torsdagskvällen träffades de

manåde därför Biancas föräldrar at1
vända sig til1 italienska Röda kor-
set rned sin vädjan och bifoga me-
clicin-ska fakta från Biancas läkare.
Torsdagskr'ä11ens r.adioförhålianden
var inte de allra bästa, varför hr
Gustafsson fick dra in ytterligare
en länk i kedian, en brittiska ra-
dio:natör, som reläande meddelan- I

det från Alexander tiil Tullio.
Tydliet är att Biancas föräldrar

hört tal:rs orn medicinen till barnen
i Ancona och fått nytt hopp om att
kunna hiä.lpa sin lilla flicka. Nu ser
det tyvärr ut som om deras {ör-
hoponine;ar skulle ha svikits, ått
medicinen inle är till nac.on nyrla
i her,nes fal1. Men hoppet fanns dår
och radjor:natijrer i fyra länder har
gjo;t rrrd de kunnat fiil att hiälr-."
en L3-årig svårt sjuk flicka.

tre amåtörerra igen, och nu hade I

Alexander ett rneddelande från I

Sovjets ilöd^ ko", att lämna. Den 
I

medicin som barnen i Ancona fått i

var just Galanthamin och någon an- i

nan som skulle göra nytta i Biancas I

fall kände man inte till. Man upp- I

en L3-årig svårt sjuk flicka. I

Valför då intc clirekt kontakt I

med Mo.kva via oIiicierla förbin-l
deiser? Man vet in.genting, men 

I
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kcsta på siq dyrbara telefonsamtir'
för en oviss möiliehet. Radioamr-
törerna ordned.e t{et hela kostnacl
fritt med de italienska mynCiqh--
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