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Hedeslottet Erling Poulsen Hent PDF Hun vågner en morgen og erfarer, at hun er arving til en betydelig

formue og et af Danmarks skønneste slotte. Straks siger hun sin kontorplads op og forlader sit
pensionatsværelse i København for at rejse til Jylland og tage sit slot i besiddelse. Men næppe er hun

ankommet til slottet, før mystiske hændelser indtræffer, og hun gribes af onde anelser. Har hun fjender? Er der
mennesker på slottet, som pønser på at gøre hende ondt? Silverline-bøgerne er tidligere udgivet i 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.

 

Hun vågner en morgen og erfarer, at hun er arving til en betydelig
formue og et af Danmarks skønneste slotte. Straks siger hun sin

kontorplads op og forlader sit pensionatsværelse i København for at
rejse til Jylland og tage sit slot i besiddelse. Men næppe er hun
ankommet til slottet, før mystiske hændelser indtræffer, og hun

gribes af onde anelser. Har hun fjender? Er der mennesker på slottet,
som pønser på at gøre hende ondt? Silverline-bøgerne er tidligere
udgivet i 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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