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Sygeplejerske i verdens brændpunkter Merete Engell Hent PDF Merete Engell har arbejdet som sygeplejerske
for Læger uden Grænser under krigen i Afghanistan, i hungersnødsplagede Etiopien, med voldtagne kvinder
og børnesoldater i Liberia og ledet nødhjælpsprojekter i Sudan, Congo og Niger. Hun er blevet kåret til

Verdens Sejeste Dansker af P3's lyttere og har modtaget Florence Nightingale Medaljen, men ønsker ikke at
skabe et rosenrødt Moder Theresa-billede af sig selv. SYGEPLEJERSKE I VERDENS BRÆNDPUNKTER er

en fantastisk fortælling om en sygeplejerske og et menneske, en på én gang grusom og livsbekræftende
beretning om, hvordan man må mærke efter i sig selv og lære, hvor ens egne grænser går, når man befinder

sig et sted, hvor alle regler overtrædes, og al sund fornuft er tilsidesat. Om kærlighed og utopier, om
virkelighed og kynisme. Om at kunne klare det hele og om at gå ned med flaget. Og om alt det, der gør, at det

alligevel er det hele værd.
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