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Mary - prinsesse af hjertet Helle Bygum Hent PDF Forlaget skriver: Kronprinsesse Mary er gennem de sidste
10 år trådt i karakter som fortaler for nogle af de svage grupper i samfundet: børnene på Julemærkehjemmene,

hjertesyge kvinder, Mødrehjælpen, flygtninge og sindslidende for bare at nævne nogle få af hendes
protektioner. "Prinsesse af hjertet" fortæller i tekst og billeder om Kronprinsessens arbejde og især om hendes
mest personlige projekt, Mary Fonden, som i 2017 kan fejre 10 års jubilæum. Fonden har tre indsatsområder:

Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed - og arbejdet udføres typisk gennem strategiske
partnerskaber omkring hvert projekt, fordi "vi i fællesskab kan gøre mere for flere", som Kronprinsessen har
udtrykt det. Bogen fortæller også, hvordan nogle områder står Kronprinsessen særligt nær, f.eks. arbejdet med
Hjerteforeningen, da hendes mor døde af en hjertesygdom. Bogen viser både flotte officielle fotos, de mere

uformelle fra Kronprinsessens besøg og rejser i forbindelse med protektionerne samt familiefotos. Alt
sammen bundet sammen af Helle Bygums tekst.
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