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Dus med livet Andrea Bak Hent PDF Forlaget skriver: Vi husker alle sammen Poul Thomsen fra de populære
DUS MED DYRENE-programmer, der i DR-monopolets tid gjorde ham til folkeeje – og dus med danskerne.
Ja, der var nærmest landesorg, da hans elskede hund Balter døde! Poul Thomsen har også i mange bøger
fortalt om dyr og om glade jagt- og fisketure, men han har ikke før nu fortalt sin fulde livshistorie – fra

barndomsårene under krigen, hvor han voksede op med en enlig mor, over de store og indimellem vilde DR-
år og frem til i dag. Et liv med mange glæder og lyse stunder i både naturen og på tv. Imidlertid har skæbnen
også ramt Poul Thomsen hårdt, og han har mere end én gang måttet tage afsked med en af sine kære under
tragiske omstændigheder. Alligevel er han kommet igennem og er både blevet og forblevet … dus med livet.
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