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Kun en pige Erik Nerløe Hent PDF Beboerne på Kratø bliver dybt skuffede, da Marianne, den nye læge,
ankommer til øen for at overtage den gamle doktor Bergs praksis. Alle havde ventet, at det var en myndig og
moden mand, der kom. Og nu ser de til deres forbavselse, at doktor Holst er en ung kvinde ... oven i købet
usædvanlig smuk. – dur ikke, sagde folk på Kratø. – kun en pige ... dur ikke! Men det skal vise sig at den
smukke unge kvinde alligevel dur! Og hun dur især, da det gælder livet, lykken og fremtiden for den mand,

hun elsker!

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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