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unge og succesfulde børnelæge Arno Vogel, at ulykken skyldes sløseri fra en på operationsholdet – men
hvem? Søster Marina bliver dømt, men dr. Vogel tror ikke på hendes skyld og sætter nu alt ind på at få den

unge sygeplejerske frikendt. Men hvem bærer i virkeligheden skylden? I sin utrættelige jagt på sandheden ser
dr. Vogel sin egen verden styrte i grus, mens han kæmper for retfærdigheden. "Børnelægen" er en smuk og
gribende kærlighedsroman. 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

 

Da et nyfødt barn dør på operationsbordet, står det klart for den unge
og succesfulde børnelæge Arno Vogel, at ulykken skyldes sløseri fra
en på operationsholdet – men hvem? Søster Marina bliver dømt, men
dr. Vogel tror ikke på hendes skyld og sætter nu alt ind på at få den
unge sygeplejerske frikendt. Men hvem bærer i virkeligheden

skylden? I sin utrættelige jagt på sandheden ser dr. Vogel sin egen
verden styrte i grus, mens han kæmper for retfærdigheden.

"Børnelægen" er en smuk og gribende kærlighedsroman. 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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