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Soldaten i junglen Rasmus Nielsen Bitsch Hent PDF Henrik Martin Andersen fløj hjem fra Afghanistan og
landede i et liv uden glæde. Som mange andre veteraner med posttraumatisk stress oplevede han hverdagen

som en kamp både mod krigens dæmoner og det danske bureaukrati.

Henrik var ved at miste sit sidste mod, da han traf en beslutning og flygtede ud af landet på jagt efter lysten
til at leve. Dybt i Amazonas' jungle nåede han sit mål – med hjælp fra peruanske shamaner og et urgammelt
hallucinerende stof. Henrik tog endnu en beslutning. Han ville hjælpe andre danske veteraner med at vinde

deres liv tilbage. Han ville lave et behandlingscenter i junglen.

SOLDATEN I JUNGLEN er en usandsynlig, men sandfærdig historie om de udfordringer, som et årti i krig
har skabt for det danske samfund. Det er en historie om, hvad det vil sige at kæmpe for noget. I krigen, i livet

og inden i sig selv.

Udgivelsen er en single fra Zetland, dvs. en journalistisk fortælling, som er længere end en artikel, men
kortere end en bog.
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