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Altid fremad Magnus Hansson Hent PDF Mange danskere kender den karismatiske og sympatiske

jægersoldat Magnus Hansson fra TV 2’s programserie Korpset. Altid fremad er hans personlige beretning om
et turbulent liv fyldt med op- og nedture. Magnus må kæmpe for at finde en retning i tilværelsen, indtil han
målrettet begynder at forfølge sin drøm om optagelse i Jægerkorpset. Det lykkes, men efter fire udsendelser til
Afghanistan med flere traumatiske nærdødsoplevelser betaler han en høj pris i form af en PTSD-diagnose.

Magnus gennemlever en dyster periode, mens han stadig passer sit arbejde i korpset og et sommerjob i Kretas
hektiske natteliv. Depression og selvmordstanker følger, inden Magnus bremser nedturen og indleder jagten
på et nyt mål: kærlighed, harmoni og fred fra sine indre dæmoner. Altid fremad er en barsk historie skrevet
med ar på sjælen. En Jægersoldat kan også knækkes. Men en jægersoldat kan også bygge sig selv op på ny.
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