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Fra Holbæk til Helmand Britt Elise Nielsen Hent PDF "Fra Holbæk til Helmand - sygeplejerske i krig" er en
ærlig og aktuel fortælling om sygeplejerske Britt Elise Nielsens oplevelser i Afghanistan. Britt fik krigen helt
ind under huden, da hun forlod de trygge omgivelser her i Danmark og hoppede om bord på et militærfly
mod uvished og uforudsigelige udfordringer.Bogen starter med militærøvelserne inden afrejse, hvor vi både
er med på natløb og følger livet på kasernen, men også får et rørende og personligt indblik i nogle af de
moralske overvejelser, som Britt gjorde sig inden afrejse - både i forhold til at rejse bort fra mand og børn,

men også risikoen ved frivilligt at sætte sit eget liv i fare for en sag, der er lang større og mere kompleks, end
hun nogensinde tidligere har været udsat for.I Afghanistan bliver vi præsenteret for hverdagen på den danske
militærbase, hvor Britt står med et stort ansvar for behandlingen af både danske og lokale tilskadekomne. Her
er livet fremmed og intenst - udfordringerne er store og faren er overalt. Britt må leve med den konstante
risiko for, at basen bliver angrebet af fjendtlige styrker - og ved også, at hun må slå ihjel, hvis det bliver
nødvendigt."Fra Holbæk til Helmand" lader læseren komme med ud på en rejse til ukendt land, hvor vores

egne regler sættes ud af spil. Hvor død er hverdag og faren konstant, men hvor der også er plads til at udfolde
sine talenter og lære sig selv at kende.

Britt Elise Nielsen er i dag ansat på intensiv afdeling i Holbæk.

 

"Fra Holbæk til Helmand - sygeplejerske i krig" er en ærlig og aktuel
fortælling om sygeplejerske Britt Elise Nielsens oplevelser i

Afghanistan. Britt fik krigen helt ind under huden, da hun forlod de
trygge omgivelser her i Danmark og hoppede om bord på et

militærfly mod uvished og uforudsigelige udfordringer.Bogen starter
med militærøvelserne inden afrejse, hvor vi både er med på natløb og

følger livet på kasernen, men også får et rørende og personligt
indblik i nogle af de moralske overvejelser, som Britt gjorde sig

inden afrejse - både i forhold til at rejse bort fra mand og børn, men
også risikoen ved frivilligt at sætte sit eget liv i fare for en sag, der er
lang større og mere kompleks, end hun nogensinde tidligere har

været udsat for.I Afghanistan bliver vi præsenteret for hverdagen på
den danske militærbase, hvor Britt står med et stort ansvar for

behandlingen af både danske og lokale tilskadekomne. Her er livet
fremmed og intenst - udfordringerne er store og faren er overalt.

Britt må leve med den konstante risiko for, at basen bliver angrebet
af fjendtlige styrker - og ved også, at hun må slå ihjel, hvis det bliver
nødvendigt."Fra Holbæk til Helmand" lader læseren komme med ud
på en rejse til ukendt land, hvor vores egne regler sættes ud af spil.
Hvor død er hverdag og faren konstant, men hvor der også er plads

til at udfolde sine talenter og lære sig selv at kende.

Britt Elise Nielsen er i dag ansat på intensiv afdeling i Holbæk.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fra Holbæk til Helmand&s=dkbooks

