
Slottet
Hent bøger PDF

Ib Henrik Cavling

Slottet Ib Henrik Cavling Hent PDF Den unga Bente Falke återvänder från en sorglös utlandsvistelse bara för
att finna sin far uppslukad av ett spelberoende och familjens gård Falkenberg på randen till konkurs. Bente,
som ofta får komplimanger för sitt yttre, ser nu möjligheten att visa att hon har mer att komma med än så, och
antar uppgiften att rädda både Falkenberg och familjens rykte. Hennes sluga och svartsynta styvsyster Regitze
har emellertid helt andra planer för gården. Bente inser snart att hon står inför mörkare krafter än hon kunnat
ana. Boken filmatiserades 1964 med Lone Hertz och Malene Schwartz i de två kvinnliga huvudrollerna.

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.

 

Den unga Bente Falke återvänder från en sorglös utlandsvistelse bara
för att finna sin far uppslukad av ett spelberoende och familjens gård
Falkenberg på randen till konkurs. Bente, som ofta får komplimanger
för sitt yttre, ser nu möjligheten att visa att hon har mer att komma
med än så, och antar uppgiften att rädda både Falkenberg och

familjens rykte. Hennes sluga och svartsynta styvsyster Regitze har
emellertid helt andra planer för gården. Bente inser snart att hon står
inför mörkare krafter än hon kunnat ana. Boken filmatiserades 1964

med Lone Hertz och Malene Schwartz i de två kvinnliga
huvudrollerna.

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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