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Visa att du älskar mig Erling Poulsen Hent PDF När telefonen ringer mitt i natten vet inte Margit Sander att
detta är början till en livsomvälvande resa. En okänd flicka ringer för att berätta att en obekant ung man lurar

utanför Margits dörr.

Det visar sig att denne mystiske och främmande man är orsaken till flygolyckan som Margit var med om som
barn och som lämnat hennes ansikte vanställt. Det kommer också fram att adoptivfadern till flickan i telefon
är plastikkirurg, något som kan komma att förändra Margits liv. Om hon överlever natten det vill säga, då hon

genom att öppna dörren för den unge mannen också öppnar dörren för ett rafflande dramas början.

Läkarserien Män i vitt är en bokserie med 15 självständiga romaner med sjukhus-tematik. Serien publicerades
för första gången år 1965.

Erling Poulsen skrev under sin karriär både under egen namn och pseudonymer som Bodil Forsberg och Else-
Marie Nohr. Den danske författaren skrev mycket inom genren populärlitteratur.
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