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Hertuginden Ib Henrik Cavling Hent PDF Den 16-årige komtesse Charlotte LaSalles tilværelse er præget af
dyb fattigdom indtil den dag, den rige greve af Toulon får øjnene op for den smukke pige. Grevens ry er

plettet, og det er ikke uden bange anelser, at den unge pige giver ham sit ja. Men det er først, da hun møder
kaptajn Charles Fersen, at det går op for hende, at hun har solgt sin kærlighed for jordisk gods og en fin titel.

Kan hun slippe ud af sit fængsel og vinde den sande kærlighed, inden det er for sent?

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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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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