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Slip livet, lille skat Ulla Gunge Hansen Hent PDF Hvert år dør omkring 200 danske børn, før de når at fejre
deres 1-års-fødselsdag. Nogle har ikke været stærke nok til livet, fordi de er kommet til verden alt for tidligt.
Andre har været født med sygdomme, de ikke har kunnet overvinde. Eller de blev født med misdannelser,

som var for svære at leve med. Bag hvert af disse korte liv ligger stærke historier om de etiske dilemmaer, der
opstår i feltet mellem liv og død. Teknologi og lægefaglig ekspertise giver i dag vide muligheder for at

hjælpe skrøbelige spædbørn. Men hvor langt skal man gå for at redde et menneskeliv? Hvad er et værdigt liv?
Og kan sand kærlighed til et barn ikke netop være at lade naturen gå sin barske gang og lade sønnen eller

datteren få fred? I "Slip livet, lille skat" kommer læseren helt tæt på en mors tanker om kærlighed, liv og død,
når vi følger hende, fra hun finder ud af, at det barn, hun venter, ikke er levedygtigt, til hun sammen med

barnets far tager endeligt afsked med deres otte dage gamle datter, Laura. Om forfatteren: Ulla Gunge Hansen
(1976) er uddannet journalist og sociolog fra RUC i 2006. Har siden 2008 været ansat på Berlingske, hvor

hun i dag skriver om danskernes liv og velfærd fra avisens indlandsredaktion.
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