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Barnløs mor Erling Poulsen Hent PDF Kort efter en vanskelig fødsel rammes Marianne Munk af en stor sorg,
og efter et alvorligt nervesammenbrud bliver hun indlagt på statshospitalet. Først syv år senere bliver hun

erklæret rask, men da hun vender hjem fra sanatoriet, er meget blevet anderledes.

Hendes mand har i de mellemliggende år forlangt skilsmisse og giftet sig igen, og han har yderligere fået
tilkendt forældremyndighed over Bella, deres syvårige datter. Marianne er ensommere end nogensinde –
indtil en ung mand pludselig træder ind i hendes tilværelse og giver hende nyt livsmod og kræfter til at

kæmpe for sin lykke.

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 efter

sigende 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.

 

Kort efter en vanskelig fødsel rammes Marianne Munk af en stor
sorg, og efter et alvorligt nervesammenbrud bliver hun indlagt på
statshospitalet. Først syv år senere bliver hun erklæret rask, men da

hun vender hjem fra sanatoriet, er meget blevet anderledes.

Hendes mand har i de mellemliggende år forlangt skilsmisse og
giftet sig igen, og han har yderligere fået tilkendt forældremyndighed

over Bella, deres syvårige datter. Marianne er ensommere end
nogensinde – indtil en ung mand pludselig træder ind i hendes

tilværelse og giver hende nyt livsmod og kræfter til at kæmpe for sin
lykke.
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som føljetoner i ugebladet. Poulsen var blandt andet med til at skrive
de historier, der efter sigende 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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