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De bedste år Marie Louise Fischer Hent PDF Sylvia Holl har i sit ægteskab med den lidt ældre, rige bankier
kun kendt livets lyse sider. Hendes mands pludselige død stiller hende fra den ene dag til den anden over for
uanede problemer. Hendes voksne børn har brug for hendes hjælp og støtte, og banken trænger til en fast
hånd, da den administrerende direktør, Roman Miller, ved beskidte intriger prøver at få herredømmet over
den. En dag bliver Roman Miller fundet skudt, og Sylvia mistænkes for mordet. Men er hun skyldig?

Marie Louise Fischer blev født i Düsseldorf i 1922. Hun har skrevet et væld af kærlighedsromaner, hvoraf
mange blev trykt i diverse magasiner, før de udkom i bogform. Fischer har udgivet bøger under

pseudonymerne A.G. Miller, Kirsten Lindstroem og Katja Holm, og under pseudonymet Dr. Christoph
Vollmer har hun haft en brevkasse i det tyske ungdomsmagasin Bravo, hvor hun besvarede unge menneskers

spørgsmål om alt fra uddannelse til kærlighed
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