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Charlotte Ib Henrik Cavling Hent PDF Da en rig, fransk adelsmand møder den betagende smukke Charlotte,
der arbejder som salgsassistent i et københavnsk stormagasin, sætter han himmel og jord i bevægelse for at
blive gift med hende. Men Charlotte, der kommer fra den lille landsby Børstrup, har ingen anelse om de
kræfter hun leger med, da hun siger ja til sin greve. Og kærlighedens veje fører hende da også vild, da hun

bliver stillet overfor et skæbnesvangert valg. To mænd, to livsveje – Charlotte får brug for al sin
karakterstyrke og mod, hvis hun skal være tro mod sit hjerte. Ib Henrik Cavling (1918-1978). Dansk forfatter

og barnebarn af Danmarks mest berømte journalist, Henrik Cavling. Udgav i 1952 sin første bog,
kærlighedsromanen "Arvingen", der blev begyndelsen på en lang og farverig karriere som Danmarks svar på
Ian Flemming. Hans bøger faldt ikke i litteraturkritikernes smag, men hans historiers benhårde mænd, skønne

kvinder og understrømme af farlig erotik gjorde ham hurtigt populær blandt danske læsere. Med et
bagkatalog på over 60 romaner og noveller, hvoraf flere af dem er filmatiseret, er han en af Danmarks mest

folkekære forfattere.

 

Da en rig, fransk adelsmand møder den betagende smukke Charlotte,
der arbejder som salgsassistent i et københavnsk stormagasin, sætter
han himmel og jord i bevægelse for at blive gift med hende. Men
Charlotte, der kommer fra den lille landsby Børstrup, har ingen

anelse om de kræfter hun leger med, da hun siger ja til sin greve. Og
kærlighedens veje fører hende da også vild, da hun bliver stillet

overfor et skæbnesvangert valg. To mænd, to livsveje – Charlotte får
brug for al sin karakterstyrke og mod, hvis hun skal være tro mod sit
hjerte. Ib Henrik Cavling (1918-1978). Dansk forfatter og barnebarn
af Danmarks mest berømte journalist, Henrik Cavling. Udgav i 1952
sin første bog, kærlighedsromanen "Arvingen", der blev begyndelsen
på en lang og farverig karriere som Danmarks svar på Ian Flemming.
Hans bøger faldt ikke i litteraturkritikernes smag, men hans historiers
benhårde mænd, skønne kvinder og understrømme af farlig erotik

gjorde ham hurtigt populær blandt danske læsere. Med et bagkatalog



på over 60 romaner og noveller, hvoraf flere af dem er filmatiseret,
er han en af Danmarks mest folkekære forfattere.
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