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Han kom om natten Erling Poulsen Hent PDF En ung kvinde vågner brat en nat og ser, at der står en

bevæbnet mand ved hendes seng. Det går op for hende, at han er en farlig morder, der er flygtet fra fængslet,
og at han vil tvinge hende med på sin flugt. Hun fyldes af had og foragt for forbryderen, men inden længe
blusser varmere følelser op i hende: Hun møder nemlig morderens unge søn og forelsker sig hovedkulds i

ham. 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.

 

En ung kvinde vågner brat en nat og ser, at der står en bevæbnet
mand ved hendes seng. Det går op for hende, at han er en farlig

morder, der er flygtet fra fængslet, og at han vil tvinge hende med på
sin flugt. Hun fyldes af had og foragt for forbryderen, men inden
længe blusser varmere følelser op i hende: Hun møder nemlig
morderens unge søn og forelsker sig hovedkulds i ham. 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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