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lykke, de aldrig synes at opnå. En dag bryder en hensynsløs mand ind i deres tilværelse, og først nu, da de
føler deres liv truet, går det op for dem, hvad de har at miste. Med ét får de et fælles mål at kæmpe for:

overlevelse og lykke for dem selv og ikke mindst deres to små børn.

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.

 

Et ungt par er fanget i en stressende og forgæves jagt efter en lykke,
de aldrig synes at opnå. En dag bryder en hensynsløs mand ind i

deres tilværelse, og først nu, da de føler deres liv truet, går det op for
dem, hvad de har at miste. Med ét får de et fælles mål at kæmpe for:
overlevelse og lykke for dem selv og ikke mindst deres to små børn.

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.
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