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Kurt bliver dybt skuffet over, at hans og Bettys første barn er blevet
en pige. Endnu værre bliver det, da lægen fortæller, at Betty ikke
længere vil kunne få børn. Hvad så med den lille dreng, der skulle
have heddet Kelvin? Den dreng Kurt havde drømt så meget om. På
fødestuen ligger der også en anden pige, en pige, der bor i nærheden
af det unge par, men hvis kæreste stak af, da han hørte, hun var

gravid. Og denne pige har fået en dreng, der netop skal hedde Kelvin
… Men hvem er mon faren?

Erling Poulsen (1919-1995) var en dansk forfatter til
populærlitteratur, der blandt andet - og i særdeleshed - blev udgivet
som føljetoner i ugebladet. Poulsen var blandt andet med til at skrive
de historier, der eftersigende var med til at styrke salget af Familie
Journalen i 1960'erne og 1970'erne. Han skrev disse under flere

forskellige pseudonymer, deriblandt Bodil Forsberg og Else-Marie
Nohr.
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