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Den farlige dreng Boris Cyrulnik Hent PDF Han var alene i verden, og verden var i krig. Jødeforfølgelserne
havde allerede kostet ham begge hans forældre, men et stærkt overlevelsesinstinkt og gode mennesker

reddede ham igennem en brutal, umenneskelig og dramatisk barndom i det besatte Frankrig. Med denne bog
bryder psykiateren Boris Cyrulnik mange års tavshed, konfronterer fortiden og fortæller vidende,

hjerteskærende og opløftende om, hvordan man overlever det umulige. Hans erindringer får en almengyldig
dimension, fordi han trækker på sin faglige viden som psykiater til at stille de grundlæggende spørgsmål:
Hvordan erindrer vi? Hvorfor har nogen mennesker tilsyneladende en stærkere psykisk modstandskraft? Og
hvordan er det overhovedet menneskeligt muligt at komme over et traume? Den farlige dreng røg direkte ind

på de franske bestsellerlister, solgte over 180.000 eksemplarer på mindre end to måneder og udkommer
foreløbig i ni andre lande.
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