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Millionærdatteren Ib Henrik Cavling Hent PDF Da Lord Harry Carolyle rejser fra sit kedelige job som

bankrådgiver i London til den Franske Riviera, har han ingen anelse om, hvad skæbnen har af planer for ham.
Sammen med den viltre millionærdatter Patricia har han indlogeret sig på et fint hotel for at nyde både

solskin og hede nætter, men de er knap nok kommet derned, før det går op for ham, at Pat gemmer på mange
hemmeligheder; hemmeligheder der truer hende på livet. Det bliver på alle måder en spændingsfyldt og farlig

ferie – for Harry, der desperat forsøger at redde Pat ud af kløerne på den hensynsløse forbryder Roberto
Carmen, for Irene, hans gamle veninde, hvis vej hele tiden synes at krydse hans, og for Birgit, en purung,
svensk pige, hvis naivitet sender hende på kollisionskurs med mafiaen … 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 Lord Harry Carolyle rejser fra sit kedelige job som bankrådgiver
i London til den Franske Riviera, har han ingen anelse om, hvad

skæbnen har af planer for ham. Sammen med den viltre
millionærdatter Patricia har han indlogeret sig på et fint hotel for at
nyde både solskin og hede nætter, men de er knap nok kommet

derned, før det går op for ham, at Pat gemmer på mange
hemmeligheder; hemmeligheder der truer hende på livet. Det bliver
på alle måder en spændingsfyldt og farlig ferie – for Harry, der
desperat forsøger at redde Pat ud af kløerne på den hensynsløse

forbryder Roberto Carmen, for Irene, hans gamle veninde, hvis vej
hele tiden synes at krydse hans, og for Birgit, en purung, svensk

pige, hvis naivitet sender hende på kollisionskurs med mafiaen … 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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