
Vild ungdom
Hent bøger PDF

Marie Louise Fischer
Vild ungdom Marie Louise Fischer Hent PDF En kærlighedsroman om unge mennesker, der er i lære i et

stormagasins forskellige afdelinger. Hovedtemaet er deres kærlighedsaffærer, deres håb og skuffelser, såvel på
arbejdspladsen som i privatlivet. Nogle af pigerne er letsindige, andre stabile, nogle af lærlingene er

vidtløftige, andre korrekte – men deres skæbner i det første læreår griber ind i hinanden, og da en uhyggelig
forbrydelse finder sted på deres arbejdsplads, kaster den sin lange skygge over dem alle. 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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