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Gengæld Ib Henrik Cavling Hent PDF Lord William, den 8. jarl af Glencannon, har brugt mange penge ved
kasinoet i Monte Carlo. Alt for mange penge. Han bliver derfor introduceret til den mystiske mr. Anthony
Bradford, hvis skødesløse elegance dækker over en beregnende hjerne. Lord Williams 19-årige datter Iris
falder pladask for Alan, men han er forlovet med den klassiske skønhed, baronesse Elaine Bernstein. Da den
skumle Monseiur Sinatti slår kløerne i flere britiske aristokrater, tilbyder Alan, der har forbindelser til den
britiske efterretningstjeneste, sin hjælp. Men Sinatti er ikke hvem som helst – han er overhoved for den
italienske mafia!
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
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