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Karina Ib Henrik Cavling Hent PDF Da konsul Erik Westerby skaffer den purunge Karina et job som au-pair i
Schweiz, ved hun ikke, at han allerede har gjort sig nøje planer om deres fælles fremtid. "Den skønne

konsul", som han kaldes i hjembyen Svendborg i Jylland, har været besat af den smukke pige i flere år, og
han er fast besluttet på at gøre hende til sin hustru. Men i Zürich, hos den velansete bankierfamilie Hermann,
bliver Karina også efterstræbt af familieoverhovedet Hugo, og hun ender med at måtte flygte fra hans sleske
greb. Hun finder trøst hos den rige forretningsmand Eske Weinhofer, men Erik Westerby har ikke sådan tænkt
sig at lade sin unge pris glide af hænde. Og i kulissen venter Arne, hendes barndomsven, der nu er blevet en

berygtet redaktør på skandalebladet "Fremtiden"…

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 konsul Erik Westerby skaffer den purunge Karina et job som au-
pair i Schweiz, ved hun ikke, at han allerede har gjort sig nøje planer
om deres fælles fremtid. "Den skønne konsul", som han kaldes i

hjembyen Svendborg i Jylland, har været besat af den smukke pige i
flere år, og han er fast besluttet på at gøre hende til sin hustru. Men i
Zürich, hos den velansete bankierfamilie Hermann, bliver Karina
også efterstræbt af familieoverhovedet Hugo, og hun ender med at
måtte flygte fra hans sleske greb. Hun finder trøst hos den rige

forretningsmand Eske Weinhofer, men Erik Westerby har ikke sådan
tænkt sig at lade sin unge pris glide af hænde. Og i kulissen venter
Arne, hendes barndomsven, der nu er blevet en berygtet redaktør på

skandalebladet "Fremtiden"…

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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