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Ung mor Erling Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: En søskendeflok rammes af tragedie, da deres elskede
mor en mørk nat dør. Samme nat dukker en fremmed mand op og hævder, at han er børnenes far, der er vendt
hjem efter mange år i udlandet. Men den ældste søster mistænker, at der i virkeligheden er tale om en farlig
forbryder, der er på flugt fra politiet. Hun må nu kæmpe en brav kamp for at beskytte sine små søskende mod

truslen fra den fremmede.

Erling Poulsen (1919-1995) var en dansk forfatter til populærlitteratur, der blandt andet – og i særdeleshed –
blev udgivet som føljetoner i ugebladet. Poulsen var blandt andet med til at skrive de historier, der

eftersigende var med til at styrke salget af Familie Journalen i 1960'erne og 1970'erne. Han skrev disse under
flere forskellige pseudonymer, deriblandt Bodil Forsberg og Else-Marie Nohr.

 

Forlaget skriver: En søskendeflok rammes af tragedie, da deres
elskede mor en mørk nat dør. Samme nat dukker en fremmed mand
op og hævder, at han er børnenes far, der er vendt hjem efter mange

år i udlandet. Men den ældste søster mistænker, at der i
virkeligheden er tale om en farlig forbryder, der er på flugt fra

politiet. Hun må nu kæmpe en brav kamp for at beskytte sine små
søskende mod truslen fra den fremmede.

Erling Poulsen (1919-1995) var en dansk forfatter til
populærlitteratur, der blandt andet – og i særdeleshed – blev udgivet
som føljetoner i ugebladet. Poulsen var blandt andet med til at skrive
de historier, der eftersigende var med til at styrke salget af Familie
Journalen i 1960'erne og 1970'erne. Han skrev disse under flere

forskellige pseudonymer, deriblandt Bodil Forsberg og Else-Marie
Nohr.
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