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Efter krigen - Kampen for et nyt liv Christian S. Richardson Hent PDF Christian S. Richardson var ude på sin
sidste patrulje i Afghanistan, da han 200 meter før porten ind til Armadillo trådte på en nedgravet
sprængladning og mistede begge ben. Hjemme i Danmark fulgte et langt og svært behandlings- og

genoptræningsforløb, som endnu ikke er afsluttet. Men Christian har midt i smertehelvedet formået at skabe
sig et nyt liv med både drømmen om at få en familie med sin kæreste og blive idrætsudøver på højeste plan.
Han har gennemført både Copenhagen og New York Marathon på en håndcykel, og næste mål er at deltage i

De Paralympiske Lege i Rio i 2016.
 

EFTER KRIGEN er historien om en ung soldat, hvis stærkeste våben er viljen. Han har betalt en høj pris for
sin deltagelse i Danmarks internationale fredsskabende missioner. Men han har accepteret sin skæbne og

fighter for at vende tilbage til et liv med nye mål og drømme.

E-bogen indeholder links til spændende ekstramateriale.
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