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Ambassadøren Ib Henrik Cavling Hent PDF Forlaget skriver: En ung mand møder en vinterdag en yndig
kvinde ved navn Irene. Det er kærlighed ved første blik, men da Irene finder ud af, at manden er den unge
diplomat Percy Cavendish, som allerede er gift, bryder hun straks forbindelsen. Men kærligheden er ikke
sådan at fornægte og hun finder snart sig selv i Percys arme igen. Da Percys svigerfar, mediemogulen Burt
Thompson, finder ud af, hvorledes det står til mellem de to, sætter han en ond plan i spil. Truet på livet må
Irene flygte fra England, men da hun genser Percy i Danmark, beslutter de, at denne gang skal intet stå dem i
vejen. Men skæbnen har andre planer, og Percy og Irene drages ind i en verden af forbrydelser, der truer med

at skille dem for altid …

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.

 

Forlaget skriver: En ung mand møder en vinterdag en yndig kvinde
ved navn Irene. Det er kærlighed ved første blik, men da Irene finder

ud af, at manden er den unge diplomat Percy Cavendish, som
allerede er gift, bryder hun straks forbindelsen. Men kærligheden er
ikke sådan at fornægte og hun finder snart sig selv i Percys arme

igen. Da Percys svigerfar, mediemogulen Burt Thompson, finder ud
af, hvorledes det står til mellem de to, sætter han en ond plan i spil.
Truet på livet må Irene flygte fra England, men da hun genser Percy
i Danmark, beslutter de, at denne gang skal intet stå dem i vejen.
Men skæbnen har andre planer, og Percy og Irene drages ind i en
verden af forbrydelser, der truer med at skille dem for altid …

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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