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Morgen, middag & nat Sidney Sheldon Hent PDF Forlaget skriver: Penge. Mange penge. Flere penge. Det
handlede livet om for Harry Stanford, 59-årig mangemilliardær. For penge giver succes, magt, indflydelse –

og sex.

Og Stanford fik det hele. Indtil den nat, han faldt over bord fra sin lystyacht i Middelhavet.

En mystisk død. Var det sort uheld – eller en planlagt forbrydelse? Ligsynet giver ikke et klart svar.

Og snart dukker mange flere ubesvarede spørgsmål op. Om Stanford selv og hans verdensomspændende
forretningsimperium. Om hans tre børn og arvinger, der hver for sig har noget at skjule. Om en ung kvinde,

der præsenterer sig som Stanfords ukendte datter.

Det handlede om penge, da Stanford levede. Det handler stadig om penge, nu hvor han er død …

Den amerikanske bestsellerforfatter Sidney Sheldon (1917-2007) begyndte sin karriere med at skrive stykker
til Broadway i 1930‘erne. Derefter gik han videre til filmmanuskripter – blandt andet til den populære

komedie "The Bachelor and the Bobby Soxer", som han vandt en Oscar for i 1947 – og tv. I slutningen af
1960‘erne begyndte han at skrive spændingsromaner, og det gjorde ham for alvor berømt. Sidney Sheldon er

nummer syv på listen over de skønlitterære forfattere, der har solgt flest bøger gennem tiden.
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