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Manden der fulgte med Erik Pouplier Hent PDF Det hele kunne være så perfekt og rosenrødt for det
nyforelskede par Gladys og Ebbe, hvis det da ikke var for Gladys‘ eksmand Ronnie, der forfølger og belurer
dem overalt, hvor de går. Parret bliver mere og mere utrygge over, hvad Ronnie vil dem, og ikke mindst hvad
han kan finde på at gøre, og de beslutter sig for at flygte til et afsidesliggende hus i Provence, hvor der ikke er

et øje i nærheden, og hvor Ronnie aldrig vil kunne finde dem – håber de…

Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit arbejde som journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt
forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i Frankrig, og han har endvidere skrevet

flere uformelle og hyggelige guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og ophold der.
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