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Natlægen kommer handler om en ung natlæge, der må sande, at mennesker, der har det ondt, handler ondt. I
Drømmen om en far finder en ung adopteret kvinde sin far ... men hvem er den "rigtige" far? Pigen i spejlet er

fortællingen om hvordan en yndig pige bliver forblændet af sin egen skønhed, og må vågne brat op til
virkeligheden. I Ring påsken ind finder en ensom pige endelig den store kærlighed, men kærligheden har
torne! Silverline-noveller udspringer af serien SuccesRomanen, der blev udgivet i perioden 1959-1989.

Serien startede med Erling Poulsens historier, som var kendt fra Familie Journalens meget læste føljetoner.
Bøgerne blev trykt i vilde oplagstal og en massiv efterspørgsel betød utallige genoptryk af de forskellige

titler. Det samlede oplagstal menes at være over 11 mio. Derudover blev mange bøger byttet og genbrugt, for
var man først fanget af seriens univers, kunne man ikke få nok. Men heldigvis var der nok at tage af, serien

har op til 250 titler. Flere af bøgerne er filmatiseret.

 

4 små noveller om livets besværligheder og den store kærlighed.
Natlægen kommer handler om en ung natlæge, der må sande, at
mennesker, der har det ondt, handler ondt. I Drømmen om en far
finder en ung adopteret kvinde sin far ... men hvem er den "rigtige"
far? Pigen i spejlet er fortællingen om hvordan en yndig pige bliver

forblændet af sin egen skønhed, og må vågne brat op til
virkeligheden. I Ring påsken ind finder en ensom pige endelig den
store kærlighed, men kærligheden har torne! Silverline-noveller
udspringer af serien SuccesRomanen, der blev udgivet i perioden
1959-1989. Serien startede med Erling Poulsens historier, som var
kendt fra Familie Journalens meget læste føljetoner. Bøgerne blev
trykt i vilde oplagstal og en massiv efterspørgsel betød utallige
genoptryk af de forskellige titler. Det samlede oplagstal menes at
være over 11 mio. Derudover blev mange bøger byttet og genbrugt,



for var man først fanget af seriens univers, kunne man ikke få nok.
Men heldigvis var der nok at tage af, serien har op til 250 titler. Flere

af bøgerne er filmatiseret.
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