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Flugten Else-Marie Nohr Hent PDF Det er Danmark i 1945. Hun er på flugt, og en ung litteratur-studerende,
Morten Hermansen, kommer hende til hjælp – uden at ane, at han derved bringer både hende og sig selv i
livsfare. Den fælles livsfare knytter dem intimt sammen, og de oplever den helt store kærlighed, indtil han
pludselig får mistanke om, at hun er identisk med den kvinde, som for nylig forårsagede hans søsters død. Er
hun stikker? Arbejder hun for besættelsesmagten? Er hun farlig for ham og hans kammerater – og bør hun
likvideres? Han tøver med at træffe sin beslutning – holdt tilbage af sin store kærlighed til hende. Og imens
rykker faren nærmere og nærmere ...
Bogen er tidligere udkommet i serien Succesromanen, nr. 12.
Silverline-bøgerne er tidligere udgivet i serien SuccesRomanen, der blev udsendt 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. Flere af bøgerne er filmatiseret.
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