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Sidste frist Ole Fr\u00f8slev Hent PDF Gert er læge og ekspert i blod, men han er kørt fast i et

sundhedsvæsen, hvor bureaukraterne har taget magten. Hans ægteskab med Bodil ser heller ikke for godt ud,
så han drømmer om at ændre sit liv: at trække sig tilbage fra sit arbejde i blodbanken og redde ægteskabet
med en romantisk tur til Lund. Men han får ikke lov at drømme længe. Efter at have leveret blod til en banal
operation opdager han, at patienten pludselig er ved at dø af en ukendt virus, der giver blødninger fra alle
kropsåbninger og opløser de indre organer. Er det blodets skyld? Gert sættes på et opklaringsteam, og en

kamp mod døden begynder - en kamp der må kæmpes på mange fronter. For bureaukratiet tager ikke opgaven
alvorligt, og imens muterer virussen konstant, og smitten breder sig som ringe i vandet.
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