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Solskinspigen Erling Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: En sen nattetime kommer en vogn kørende gennem
en lille sovende landsby. Vognen standser foran et lille hus, og en ung fortvivlet kvinde stiger ud og anbringer

sit nyfødte barn på trappen foran huset, hvorefter hun forsvinder sporløst ud i natten.
Det lykkes ikke politiet at spore den forsvundne mor, og den lille pige bliver derfor anbragt i privat pleje og

vokser op med navnet Beate Sandby under trange, men lykkelige kår.
15 år gammel får Beate uventet oplyst sin mors navn og adresse. Hun flygter omgående til København og står

samme dags aften foran døren til den smukke herskabelige villa, hvor hendes mor bor ...

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 sen nattetime kommer en vogn kørende gennem
en lille sovende landsby. Vognen standser foran et lille hus, og en
ung fortvivlet kvinde stiger ud og anbringer sit nyfødte barn på
trappen foran huset, hvorefter hun forsvinder sporløst ud i natten.
Det lykkes ikke politiet at spore den forsvundne mor, og den lille
pige bliver derfor anbragt i privat pleje og vokser op med navnet

Beate Sandby under trange, men lykkelige kår.
15 år gammel får Beate uventet oplyst sin mors navn og adresse. Hun
flygter omgående til København og står samme dags aften foran
døren til den smukke herskabelige villa, hvor hendes mor bor ...

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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