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Drømmen om det hvide slot Erling Poulsen Hent PDF Susanne, en ung blind pige, fører en glædesløs

Askepot-tilværelse i et ensomt beliggende hus, tyranniseret af en ondskabsfuld stedmor og en skinsyg og
hjerteløs søster. Men pludselig træder en ung mand ind i hendes liv og tænder lys i det store mørke, hun hidtil
har levet i. Fra denne dag lever hun med et håb i sit hjerte, håbet om at få sit syn tilbage og håbet om at blive
lykkelig med den mand, hun elsker. Erling Poulsen blev født 29. januar 1919 i København og døde d. 25.

august 1995. Han var journalist og forfatter, og startede med at være skrivende medarbejder i Aller-koncernen
inden han blev bladredaktør i en årrække. Erling Poulsen skrev mange succesfulde føljetoner til Familie
Jornalen både under sit eget navn og under pseudonymer, bl.a. Bodil Forsberg og Else-Marie Nohr.

 

Susanne, en ung blind pige, fører en glædesløs Askepot-tilværelse i
et ensomt beliggende hus, tyranniseret af en ondskabsfuld stedmor
og en skinsyg og hjerteløs søster. Men pludselig træder en ung mand
ind i hendes liv og tænder lys i det store mørke, hun hidtil har levet i.
Fra denne dag lever hun med et håb i sit hjerte, håbet om at få sit syn
tilbage og håbet om at blive lykkelig med den mand, hun elsker.

Erling Poulsen blev født 29. januar 1919 i København og døde d. 25.
august 1995. Han var journalist og forfatter, og startede med at være

skrivende medarbejder i Aller-koncernen inden han blev
bladredaktør i en årrække. Erling Poulsen skrev mange succesfulde
føljetoner til Familie Jornalen både under sit eget navn og under

pseudonymer, bl.a. Bodil Forsberg og Else-Marie Nohr.
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