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Nødlandingen Erling Poulsen Hent PDF Men sin sjældne skønhed og fabelagtige skøjtekunst placerer hun sig
blandt verdens ypperste artister, men netop som hun er ved at bestige berømmelses tinder, konstaterer en
læge, at hun lider af en dødbringende sygdom. Kun et svangerskab kan skaffe hende de hormoner, der kan
frelse hendes liv! Nødlandingen: Syv mennesker nødlander på grønlandsisen, seks mænd og en ung kvinde.
Kvinden, Joan Smith, tvivler ikke på, at hun vil overleve katastrofen. Men det er et spørgsmål, om også den

mand, hun elsker, har kræfter og karakterfasthed nok til at gennemføre den lange vandring tilbage til
civilisationen.
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