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Kviksand Sidney Sheldon Hent PDF Forlaget skriver: Efter sin afdøde fars ønske overtager den unge
Elizabeth Roffe den familieejede medicinalvirksomhed, der har afdelinger flere steder i verden. Men det lader

til, at det ikke er alle, der er enige i farens ønske, for pludselig begynder der at ske mystiske ting både i
virksomheden og for Elizabeth selv. Hvem er ude på at ødelægge virksomheden, og hvem kan finde på at gå

så langt for dette, at de er villige til at myrde den afdøde ejers datter?

Sidney Sheldon (1917-2007) var en amerikansk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere som
manuskriptforfatter i Hollywood. Efter at have arbejdet med musicals og TV, udgav Sheldon sin første roman
i 1969; en roman, der først blev udgivet på dansk i 1981 under titlen "Det nøgne ansigt". Sheldon er særligt

kendt for sine mange succesromaner inden for krimigenren, hvoraf flere er blevet filmatiseret.
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