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Den lille arving Erling Poulsen Hent PDF Hun havde givet barnet fra sig straks efter fødslen, og hun havde
aldrig set det siden. Hun vidste ikke, hvor det var blevet bragt hen, og hos hvilke mennesker det skulle vokse
op. Hun havde blot – med en fornemmelse af uvirkelighed – underskrevet adoptionspapirerne, og så havde

hun gjort sin uddannelse som barneplejerske færdig.

Men en dag beder hospitalets psykiater hende om hjælp med pasning af en lille nervesyg pige. Og hun bliver
hurtigt klar over, at den lille pige må være hendes datter.

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.

Succesromanen er en serie populære kærlighedsromaner, der udspiller sig i moderne miljøer. I de nordiske
lande er historierne tidligere blevet publiceret som føljetoner i avisen Allers, Hendes, Hemmets Journal ,

Saxons og Svensk Dameblad, inden de senere udkom i bogform.

 

Hun havde givet barnet fra sig straks efter fødslen, og hun havde
aldrig set det siden. Hun vidste ikke, hvor det var blevet bragt hen,
og hos hvilke mennesker det skulle vokse op. Hun havde blot – med
en fornemmelse af uvirkelighed – underskrevet adoptionspapirerne,
og så havde hun gjort sin uddannelse som barneplejerske færdig.

Men en dag beder hospitalets psykiater hende om hjælp med pasning
af en lille nervesyg pige. Og hun bliver hurtigt klar over, at den lille

pige må være hendes datter.

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.

Succesromanen er en serie populære kærlighedsromaner, der
udspiller sig i moderne miljøer. I de nordiske lande er historierne
tidligere blevet publiceret som føljetoner i avisen Allers, Hendes,
Hemmets Journal , Saxons og Svensk Dameblad, inden de senere

udkom i bogform.
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