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katastrofen hele hans familie, hvor problemerne tårner sig op. Faderen, der er udsat for pengeafpresning,
søger trøst hos sin sekretær, mens moderen i sin fortvivlelse vender sig til sønnens lærer. Den sekstenårige
datter har et forhold til en ansvarsløs playboy. I retten trevles hele familiedramaet op, og man ser tydeligt,
hvordan de forskellige skæbner glider ind i hinanden. 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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