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De faldne Jesper Dahl Caruso Hent PDF 43 danske soldater faldt i kamp i Afghanistan under Danmarks

krigsindsats fra 2002 til 2014. De 43 unge mænd blev fløjet hjem i kister dækket af et dannebrogsflag. Nu er
de blot et nummer i rækken. Men hvem lå inde i kiste nummer 1, 7, 13, 35 eller 31? Bag hvert nummer

gemmer sig et menneske. En far. En bror. En søster. En søn, en kæreste, en god ven. En FCK-fan, en jæger, en
festabe, en bogorm, en handyman. I denne e-bog går vi bag om numrene. Gennem familierne, vennerne,

præsterne og soldaterkammeraterne fortæller Berlingske de faldne soldaters historie - én for én. Tilsammen er
de fortællingen om de almindelige mænd, der blev sat til at udføre en af de mest usædvanlige, omstridte og

alvorlige beslutninger i dansk demokratis historie - og konsekvenserne af den.
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