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Mit slot i Ardèche Erik Pouplier Hent PDF "Ferier kan rette noget op på det, der brydes ned. Der gives

imidlertid ingen recept på den ideelle ferie, ingen patentanvisninger på, hvorledes man får det fulde udbytte
af en ferie. Det er nogenlunde en individuel sag. Men man tør nok uden videre anlægge den forsigtige

betragtning, at det i hvert fald for mange kan være ganske sundt og forfriskende at blive udsat for problemer,
der er helt anderledes end dem, man er vant til." Med det udgangspunkt kører Erik Pouplier med sin kone og
datter rundt i Frankrig bjerge og byer, og det er ikke så lidt, den lille familie kommer ud for i denne meget
muntre og ganske utraditionelle rejseskildring. 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.

 

"Ferier kan rette noget op på det, der brydes ned. Der gives
imidlertid ingen recept på den ideelle ferie, ingen patentanvisninger

på, hvorledes man får det fulde udbytte af en ferie. Det er
nogenlunde en individuel sag. Men man tør nok uden videre anlægge
den forsigtige betragtning, at det i hvert fald for mange kan være

ganske sundt og forfriskende at blive udsat for problemer, der er helt
anderledes end dem, man er vant til." Med det udgangspunkt kører
Erik Pouplier med sin kone og datter rundt i Frankrig bjerge og byer,
og det er ikke så lidt, den lille familie kommer ud for i denne meget
muntre og ganske utraditionelle rejseskildring. 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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