
Mamma Doc
Hent bøger PDF

Wiera Malamá Lorentzen

Mamma Doc Wiera Malamá Lorentzen Hent PDF

Wiera Malamá Lorentzen – ellerMamma Doc – er en af Danmarks mest erfarne krigslæger og har oplevet
flere krige end mange soldater. Og som læge er hendes syn på krigen et ganske andet end det, man kender fra

traditionelle soldaterbøger. For Wiera er bare en »doc«, der egentlig slet ikke bryder sig om våben.

IMamma Doc fortæller Wiera om sit liv – om sin hårde opvækst i Warszawa, om kampen for at blive læge
efter familiens flugt til Danmark og om sit krævende arbejde i det danske forsvar – men først og fremmest

giver hun os sin personlige beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig.
 

Hvad enten det drejer sig om døende børn i Balkans flygtningelejre, raketangreb i den irakiske ørken eller
konflikter mellem lægegerning og militær rangorden i Afghanistan, erMamma Doc historien om en ukuelig

fighter, der altid er klar til at kæmpe for sine principper og idealer – og
ikke er bleg for at lange ud efter det danske forsvar, når det ikke lever op til dem.
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