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På Kanten Maria Rørbæk Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er blevet højaktuel, da den indeholder
historien om den virkelige begivenhed, der gav inspiration til den Golden Globe-vindende og Oscar-

nominerede film ´Hævnen´. Det er læge Vibeke Brix Christensen, der fortæller, hvordan hun som udsendt for
Læger uden grænser stod i et frygteligt dilemma: Skal jeg redde den mand, der har sprættet gravide kvinder

op for at lave væddemål: Er det et drenge- eller et pigefoster?

I filmen står lægen Anton i samme dilemma, og i bogen fortæller Vibeke Brix Christensen, hvad der virkelig
skete.

Bogen indeholder også 11 andre beretninger fra danskere, der - ofte med livet på spil - rejser ud for at gøre en
forskel. Og om de personlige omkostninger, der følger med.

Fra lektørudtalelsen:
»En ofte stilfærdig og knugende men samtidigt indsigtsfuld og væsentlig bog. Til alle som ønsker at læse om

den menneskelige baggrund og omkostning bag dansk humanitær indsats i verdens brændpunkter.«
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