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Altid rundt om næste hjørne Erik Pouplier Hent PDF Det var næsten umuligt at holde liv i Erik Pouplier som
baby. To gange blev han erklæret død.

Men han lever stadig i bedste velgående i sit elskede Provence. Ja, når man siger Erik Pouplier, tænker man
straks på Provence – og i næste sekund på den gode slagter Barbaroux.

Men det meste af sit liv har Erik Pouplier tilbragt i Danmark, og i disse erindringer fortæller han muntert og
åbenhjertigt om sit liv fra plejebarn til bedstefar. Først og fremmest et spændende journalistliv, skrevet af et
vidne, der tog mange bondefangere på sengen. Trods det at han ikke selv kunne komme op om morgenen.

Nysgerrighed drev og driver ildsjælen.

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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