
Pressemelding: 
 

En banebrytende bok om korrupsjon i legemiddelindustrien  
- nå på Norsk!  

 
Vel vitende om at de kan bli mistenkt for å “gråte for sine syke 
mor” vil Altshop.no den 20. november likevel lansere boken 
“Dødelige Bivirkninger” på norsk. Grunnen er enkel, boken er så 
viktig at den må ut på norsk så snart som mulig. Boken om 
hvordan legemiddelbransjen misbruker oss alle får tale for seg 
selv. 
 
35 års erfaring i legemiddelindustrien 
John Virapen var ansatt i legemiddelbransjen i over 35 år og 
har jobbet i alle deler av industrien med unntak av produksjon. 
Han var senest Daglig Leder i Eli Lilly & Company i Sverige og 
hadde ansvar for en rekke legemidler med svært alvorlige 
bivirkninger. Nå vil han ha sannheten ut… 
 
Korrupsjon og bedrag 

Nå går han i strupen på legemiddelbransjen for å gjøre bot for 
sine tidligere handlinger, som han angrer bittert på, og fordi 
han på sine eldre dager har fått en sønn som han ønsker å 
beskytte mot en løpsk og korrupt industri som er en trussel 
mot liv og helse for millioner mennesker. 
 
Blant det han angrer mest på var hans egne bestikkelser av 
Svenske myndigheter for å innføre lykkepillen Prozac som med 
sine kjente bivirkninger som har ført til utallige selvmord, drap 
og depresjoner. I tillegg til et nytt insulin med flere 
bivirkninger enn den gamle, går han hardt ut imot Prozac 
(Fontex) og andre psykofarmaka og ADHD-medikamenter. 
 
Seneste uttalelser fra John Virapen (oversatt til norsk): 
”De fleste helsemyndigheter og legemiddelsverk vet at mange 
legemidler har svært alvorlige bivirkninger. Hvorfor gjør de da ikke noe med det?” 
 
”Sannheten er at legemiddelindustrien er så korrupt at det er blitt vanlig å bestikke myndigheter, tjenestemenn 
og leger, en livsfarlig trend vi samlet må stoppe før det er for sent. Jeg vet dette fordi jeg selv var en av 
legemiddelbransjens løpegutter som ble sendt ut for å bestikke leger og myndigheter. Jeg husker en gang jeg ble 
sendt til USA fra Sverige med fly med et eneste formål alene å gi kontanter til en korrupt lege. Jeg fikk selv i 
oppdrag å bestikke svenske myndigheter til å ta inn Prozac. Jeg angrer bittert, og om jeg kunne gå tilbake og 
endre mine tidligere handlinger ville jeg gjort det. Det beste jeg kan gjøre nå er å skrive om det, og håpe det vil 
bidra til en endring. Slik situasjonen er nå kan ikke noe samfunn leve med i lengden, dette er din og min 
oppgave, vi må stoppe eller korrigere en løpsk organisme.” 
 
“Jeg ønsker at folk skal forstå farene med blockbustermedisiner som fins på markedet, før det er for sent. Det er 
blant de viktige tingene folk kommer til forstå når de leser denne boken"- John Virapen  
 
Boken lanseres den 20. November og kan blant annet kjøpes på www.altshop.no som publiserer 
den norske utgaven av boken.  
 
Det innkalles til pressemøte den 20. November kl 15:00 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. John 
Virapen og Kjetil Dreyer vil møte opp for spørsmål og svar. Begge er åpne for intervjuer.  
 
Bokens tittel: Dødelige Bivirkninger 
Undertittel: Bekjennelser fra en Legemiddel-Direktør 
 
Engelsk tittel: Side Effects: Death 
 
Journalister kan kontakte Kjetil Dreyer på tlf +47 45600654 ved ytterligere spørsmål og eventuelt kommentarer 
fra John Virapen.   


