
Røde roser til Irmelin¤Elsker – elsker ikke
Hent bøger PDF

Erling Poulsen

Røde roser til Irmelin¤Elsker – elsker ikke Erling Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: Røde roser til Irmelin

Den purunge komtesse Irmelin forelsker sig i Richard Munk, den nye læge på egnen. Men der knytter sig
mange mystiske omstændigheder til hendes længsel efter ømhed. Lidt efter lidt bliver Richard klar over, at
ikke alene Irmelins forstand, men også hendes liv er truet. Det er de røde roser fra slottets skønne rosenhave,

der en dag bringer ham på sporet af en frygtelig hemmelighed.

Elsker – elsker ikke

Hun havde aldrig truffet en så smuk og spændende ung mand, og det smigrede hende, at han viste hende en
så overvældende interesse. Men efterhånden blev hun skeptisk. Den unge mand forekom hende gådefuld, og

den tanke faldt hende ind, at hans formål var at gøre hende og hendes far fortræd.

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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