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Underdanmarks jægersoldater Lisbeth Zornig Andersen Hent PDF Jægersoldater fra Underdanmark kan

allerede i ung alder klare sig alene uden mad og søvn i dagevis. De har lært, at man ikke kan stole på nogen,
allermindst sine forældre, og det at overleve er op til en selv. Støtte og omsorg kender de ikke til. Zornig,

Lindholm og Turéll har sat sig for at finde frem til de karaktertræk, som kendetegner de stærke brændte børn,
Underdanmarks jægersoldater, så vi af dem kan lære, hvordan vi bliver bedre til at hjælpe alle udsatte børn.

Gennem samtaler med ti voksne supermønsterbrydere om deres barske opvækst hører vi om deres
livsstrategier og overlevelsesmekanismer, og hvad der har gjort en forskel for dem og hjulpet dem til at bryde
mønsteret. I bogen medvirker politiker Pia Olsen Dyhr, arkitekt Gitte Andersen, professor Jørgen Lange,
bokser Dennis Ceylan, borgmester Erik Nielsen, debattør Mads Holger, journalist Claus Elgaard, forfatter

Kristian Ditlev Jensen, lærer Karin Schwartz og sikkerhedssupervisor Lasse Mortensen.
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