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Og for børn! Bogen kan læses af børn fra 6 år og op sammen med en voksen.

Bogen indleder med at fortælle om forebyggelse af ulykker. Det optimale er nemlig helt at undgå ulykken.

Er uheldet dog ude, kan man gøre en stor forskel ved at yde basal førstehjælp. Her er bogen et værktøj, der
kan hjælpe dig med at hjælpe andre. Den viden, bogen giver, kan også give dig psykisk overskud til at

hjælpe.

Det er ikke svært at yde førstehjælp, og du kan ikke gøre noget forkert. Det handler blot om at turde gøre en
forskel.

Bogen er inddelt med førstehjælpsøvelser til forskellige alderstrin, og små ikoner viser, hvilke alderstrin, der
passer til hvilke øvelser: 6-10 år, 10-13 år og 13 år-voksen.
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