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Ingen tid til Lulu Erling Poulsen Hent PDF "Ingen tid til Lulu" er en romantisk skildring af to purunge
menneskes flugt fra den verden, som deres forældre har valgt at leve i – en soveby i nærheden af København,
en ørken af beton, hvor beboere i tusindtal lever uden kontakt med hinanden, og hvor isolation og ensomhed

plager de fleste.

Hun er 15, han er 16, og det kærlige venskab, der opstår mellem dem under deres flugt, giver deres liv ny
mening og får endda indflydelse på deres forældres liv.

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.

 

"Ingen tid til Lulu" er en romantisk skildring af to purunge
menneskes flugt fra den verden, som deres forældre har valgt at leve
i – en soveby i nærheden af København, en ørken af beton, hvor
beboere i tusindtal lever uden kontakt med hinanden, og hvor

isolation og ensomhed plager de fleste.

Hun er 15, han er 16, og det kærlige venskab, der opstår mellem dem
under deres flugt, giver deres liv ny mening og får endda indflydelse

på deres forældres liv.

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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