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Smag af egen medicin Vigdis I. Lysne Hent PDF Den unge pige Lilja er bundet til sengen på en institution for
hjerneskadede. Hun har dog ikke altid været hjerneskadet. Det blev hun først efter, at en kendis-læge

begyndte den proces, som Liljas søster kalder ”kidnapningen”.
 

Den internationalt kendte læge, Sonia Nygren, er i København for at deltage i et debatprogram om HPV-
vacciner, men hun forlader aldrig byen igen. Hvorfor er hun død, og er der en forbindelse til hendes arbejde

med at gøre vacciner mere sikre?
 

Er virkeligheden som serierne i fjernsynet, hvor teknologien klarer nærmest alle helbredsproblemer for os –
og hvor det ser ud som om, man kan træne sig op igen til sin gamle form efter alle mulige skader og

sundhedsproblemer?
 

Hvad sker der med Lilja: Vil det lykkes for hendes familie at få hende hjem? Er der en forbindelse mellem
Nygren og Lilja – og hvilken rolle spiller kendis-lægen, der fik Lilja anbragt på hjerneskadecenteret?
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