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Vis at du elsker mig Erling Poulsen Hent PDF Margit Sander er som lille blevet vansiret i en frygtelig ulykke,
og som årene går, bliver hun mere og mere indesluttet og sky. En nat ringer hendes telefon, og i den anden

ende af røret tigger en fremmed pige hende om hjælp. Hun har drejet et tilfældigt telefonnummer og fortæller
nu Margit, at der lusker en fremmed mand rundt foran hendes dør. Margit skynder sig derhen, og nu starter et

nervepirrende drama, hvor hun ikke blot møder den unge mand, der for ti år siden forårsagede hendes
skæbnesvangre ulykke, men også den lille piges adoptivfar, der tilfældigvis er en meget dygtig plastikkirurg.
Dette tilfælde kan komme til at forandre Margits liv, hvis hun da overlever natten … 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.

 

Margit Sander er som lille blevet vansiret i en frygtelig ulykke, og
som årene går, bliver hun mere og mere indesluttet og sky. En nat

ringer hendes telefon, og i den anden ende af røret tigger en fremmed
pige hende om hjælp. Hun har drejet et tilfældigt telefonnummer og
fortæller nu Margit, at der lusker en fremmed mand rundt foran

hendes dør. Margit skynder sig derhen, og nu starter et nervepirrende
drama, hvor hun ikke blot møder den unge mand, der for ti år siden
forårsagede hendes skæbnesvangre ulykke, men også den lille piges
adoptivfar, der tilfældigvis er en meget dygtig plastikkirurg. Dette
tilfælde kan komme til at forandre Margits liv, hvis hun da overlever

natten … 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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