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Hemmeligheden på Gyldholm Morten Korch Hent PDF Midt i det idylliske, sjællandske landskab ligger den
gamle klædefabrik Gyldholm, hvis ejer, Carl True, en tilsyneladende halvgal opfinder, forsøger at redde
fabrikken fra at gå fallit, godt hjulpet af sin datter, Elise. Elise, der ikke kan se nogen anden udvej, har

skrevet til fabrikant Falle Marker, og bedt ham om at hjælpe dem. En så inderlig en bøn kan Marker ikke stå
for, og han opgiver en lovende karriere for at overtage ledelsen af fabrikken. Men hans arbejde viser sig
hurtigt at være fyldt med helt andre vanskeligheder, end han havde forestillet sig. Mystiske kræfter, der
hverken viger tilbage for brand eller mordforsøg, forhindrer ham i at gøre sit arbejde og han begynder at
frygte, at han er ved at blive vanvittig. Men nu må Elise og Marker stå sammen. For opklarer de ikke

mysteriet omkring Gyldholm, vil de miste alt – selv hinanden.
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