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Slottet Ib Henrik Cavling Hent PDF Den purunge Bente Falke vender hjem fra et ubekymret liv i udlandet,
kun for at finde sin far hærget af sine spillegalskab og slægtsgården Falkenberg på fallittens rand. Men Bente
er mere end blot sit smukke ydre og hun tager straks fat på at redde både Falkenberg og slægtens ry. Hendes
udspekulerede og kyniske stedsøster Regitze har dog andre planer med gården, og Bente finder snart ud af, at
hun er oppe mod mørkere kræfter, end hun vidste. Bogen blev filmatiseret i 1964 med Lone Hertz og Malene

Schwartz i de to kvindelige hovedroller.

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.

 

Den purunge Bente Falke vender hjem fra et ubekymret liv i
udlandet, kun for at finde sin far hærget af sine spillegalskab og

slægtsgården Falkenberg på fallittens rand. Men Bente er mere end
blot sit smukke ydre og hun tager straks fat på at redde både
Falkenberg og slægtens ry. Hendes udspekulerede og kyniske

stedsøster Regitze har dog andre planer med gården, og Bente finder
snart ud af, at hun er oppe mod mørkere kræfter, end hun vidste.

Bogen blev filmatiseret i 1964 med Lone Hertz og Malene Schwartz
i de to kvindelige hovedroller.

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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