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Mellem liv og død Lindy Lillelund Hent PDF Hvad ville du gøre, hvis du blev bedt om at skulle vælge, hvem
der skal dø, og hvem der skal overleve? Det svære valg er hverdag for Lindy Lillelund, når han rejser ud i
verden for Røde Kors og arbejder som sygeplejerske i krigszoner i Afrika, Mellemøsten og Asien. Han er
ganske enkelt den, der udpeger de folk, der skal have behandling, og de folk, der er så svage, at de må dø.
Det fortæller han åbent og ærligt om i denne bog, hvor han går tæt på arbejdet som udsendt midt i konflikter
og fortæller om de gode dage med liv og håb og de dårlige dage, hvor andre folks ulykke kommer for tæt på.
Bogen er en del af en ny serie af non-fiktion fortællinger under overskriften "En sand historie". Bøgerne kan
læses hver for sig, men har det tilfælles, at de fortæller almindelige menneskers ualmindelige oplevelser eller

gerninger. Derfor er de oplagte bøger til folk, der elsker historier fra virkeligheden.
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