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Mellem to mænd Erling Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: Hun får et barn i sin varetægt, Pia Dam, en lille
pige, der knytter sig til hende med rørende hengivenhed. Samtidig lærer hun to mænd at kende - to

sympatiske mænd, der begge forelsker sig lidenskabeligt i hende. Den ene: Pias far, Martin Dam, en ung
videnskabsmand, der med sin robuste livsglæde og sin friske charme vækker følelser i hende, som hun aldrig
før har kendt. Den anden: Pias stedfar, Allan Lander, en ung direktør, som fornylig har mistet sin smukke

hustru, og som med sin bedrøvethed kalder på al hendes medfølelse, al hendes ømhed.

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 kæmpestore oplag og en massiv efterspørgsel betød utallige genoptryk af de mange titler.
Derudover blev mange bøger byttet og genbrugt, for var man først fanget af seriens univers, kunne man ikke

få nok. 
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