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Den sidste vilje Vibeke Manniche Hent PDF Børnelægen Anna Storm er begyndt at køre lægevagt, og det
giver hende indblik i behandlingen af ældre på plejecentre. Mystiske dødsfald vækker hendes mistanke om,
at nogle ældre mennesker kommer herfra mod deres egen vilje og med ivrige hænders hjælp. Samtidig arver
Anna en stor sum efter sin tante, men Anna er ikke den eneste arving. En stor del af arven tilfalder den lokale

sognepræst. På kærlighedsfronten kæmper Anna stadig med forholdet til den feterede og drikfældige
rockstjerne Lasse, som hun ikke kan slippe trods Lasses støt stigende appetit på alkohol og andre kvinder.
"Den sidste vilje" tager fat i et tabuiseret område som præster, der arver deres sognebørn samt rundhåndet
dødshjælp til ældre. Samtidig giver bøgerne om Anna Storm et upoleret indblik i lægers dagligdag og

arbejdspres og de medfølgende personlige omkostninger.
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