
Et liv - manges liv
Hent bøger PDF

Hanne Reintoft

Et liv - manges liv Hanne Reintoft Hent PDF Forlaget skriver: Et liv - manges liv er Hanne Reintofts
erindringer fra fyrre år som socialrådgiver. Bogen fortæller om arbejdet med svigtede børn, kriminelle,

alkoholikere, syge og døende - og ikke mindst tusindvis af nødstedte kvinder og mødre som af den ene eller
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Hanne Reintoft, født 1934, er socialrådgiver, politiker og forfatter. 1976-2004 var hun redaktør af den
populære sociale brevkasse ´Hvad er min ret, og hvad er min pligt?´

I 1996 udgav hun erindringsbogen Et liv - manges liv, og siden har hun skrevet romanerne Strejf af nådens
vinge (2004), Ravns føde (2002), Hjertebånd (2004) og Last og brast (2006).
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