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Kärlek och karriär Ib Henrik Cavling Hent PDF Frank Castborg är en politiker som osjälviskt arbetar för en
bättre framtid. För Danmarks politik, för sina nära och kära. Men ofta får han själv träda tillbaka för andras

lycka.

Men när Anders Dyrres son plötsligt förför den kvinna Frank älskar förändras allt. Frank bestämmer sig för att
välta omkull allt han arbetat så hårt för...

Ib Henrik Cavling (1918-1978) är en dansk författare och barnbarnet till den ryktbara danska journalisten
Henrik Cavling. Han debuterade 1952 med kärleksromanen "Arvingen", vilket blev starten på en mångårig
skriftställargärning som fått honom att omnämnas som Danmarks svar på Ian Flemming. Även om hans
böcker inte alltid gick hem hos litteraturkritikerna tog läsarna emot hans historier om hänsynslösa män,

vackra kvinnor och riskfylld erotik med öppna armar. Med en verksförteckning som spänner över mer än 60
romaner och noveller (som i flera fall filmatiserats) framträder Cavling som en av Danmarks mest folkkära

författare.

 

Frank Castborg är en politiker som osjälviskt arbetar för en bättre
framtid. För Danmarks politik, för sina nära och kära. Men ofta får

han själv träda tillbaka för andras lycka.

Men när Anders Dyrres son plötsligt förför den kvinna Frank älskar
förändras allt. Frank bestämmer sig för att välta omkull allt han

arbetat så hårt för...

Ib Henrik Cavling (1918-1978) är en dansk författare och barnbarnet
till den ryktbara danska journalisten Henrik Cavling. Han debuterade
1952 med kärleksromanen "Arvingen", vilket blev starten på en
mångårig skriftställargärning som fått honom att omnämnas som
Danmarks svar på Ian Flemming. Även om hans böcker inte alltid
gick hem hos litteraturkritikerna tog läsarna emot hans historier om
hänsynslösa män, vackra kvinnor och riskfylld erotik med öppna
armar. Med en verksförteckning som spänner över mer än 60
romaner och noveller (som i flera fall filmatiserats) framträder

Cavling som en av Danmarks mest folkkära författare.
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