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En læges hemmelighed Marie Louise Fischer Hent PDF Dr. Ivo Sandner, manden i den hvide kittel – for

mange står han som den reddende engel, hvis viden og dygtighed hjælper dem over smerter og lidelser – men
i virkelighedens er han beregnende og egoistisk. Han føler sig som en gud, der ikke behøver at tage hensyn til
nogen, og det får især hans unge hustru at føle. Han har brug for hendes fars penge, men gør sig ikke engang
den ulejlighed at skjule sit forhold til sin sekretær. Men så kommer der en ny patient til dr. Sandners klinik –
en patient, der kender hans store hemmelighed ... 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

 

Dr. Ivo Sandner, manden i den hvide kittel – for mange står han som
den reddende engel, hvis viden og dygtighed hjælper dem over
smerter og lidelser – men i virkelighedens er han beregnende og

egoistisk. Han føler sig som en gud, der ikke behøver at tage hensyn
til nogen, og det får især hans unge hustru at føle. Han har brug for
hendes fars penge, men gør sig ikke engang den ulejlighed at skjule
sit forhold til sin sekretær. Men så kommer der en ny patient til dr.
Sandners klinik – en patient, der kender hans store hemmelighed ...
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
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