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Lille frøken Askepot Erik Nerløe Hent PDF Den mand og kvinde, der var trådt i hendes forældres sted,
betragtede hende ikke som en datter – kun som en nem og billig arbejdskraft. Og hendes stedsøster misbrugte
gang på gang hendes rørende tillid og hjælpsomhed. med det gik somi eventyret. Prinsen kom - en prægtig
ung mand, som – i modsætning til hendes egen familie – forstod at værdsætte hendes fine karakter og blide
væsen. Men sammen med prinsen kom også en lang række dramatiske begivenheder, der til sidste bragte

hendes liv i overhængende fare ...

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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