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Karrierepigen Erling Poulsen Hent PDF Hun er 12 år, da hun får sit ansigt vansiret ved en ulykke. Bilisten,
der forårsager ulykke, en ung skuespiller, flygter fra ulykkesstedet og bliver aldrig siden fundet.

Trods sit vansirede ansigt drømmer hun om at blive en stor skuespillerende, og en dag – 6 år efter ulykken –
tager hun mod til sig og aflægger prøve for en teaterchef i København. Hun træffer ved denne lejlighed en
kendt skuespiller, Max Rung, og forelsker sig dødeligt i ham – uden at ane, at det netop var Max Rung, der i

sin tid bragte hende i ulykke …

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.

 

Hun er 12 år, da hun får sit ansigt vansiret ved en ulykke. Bilisten,
der forårsager ulykke, en ung skuespiller, flygter fra ulykkesstedet og

bliver aldrig siden fundet.

Trods sit vansirede ansigt drømmer hun om at blive en stor
skuespillerende, og en dag – 6 år efter ulykken – tager hun mod til

sig og aflægger prøve for en teaterchef i København. Hun træffer ved
denne lejlighed en kendt skuespiller, Max Rung, og forelsker sig

dødeligt i ham – uden at ane, at det netop var Max Rung, der i sin tid
bragte hende i ulykke …

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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