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Fasangården Ib Henrik Cavling Hent PDF Da den unge opfinder Alan Brock forelsker sig i Pernille Karl, den
smukke arving til Fasangården, bryder helvede løs. For familien Brock har i fire generationer været forpagtere
på Fasangården, og den hovne familie Karl kan slet ikke forestille sig at få en arbejderknægt til svigersøn.
Alans barndomsveninde Astrid har altid efterstræbt ham, og i hans fortvivlelse ser hun sit snit til at slå

kløerne i ham. Men både hun og familien Karl har gjort regning uden vært, for den viltre Pernille har også
noget at skulle have sagt … 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 den unge opfinder Alan Brock forelsker sig i Pernille Karl, den
smukke arving til Fasangården, bryder helvede løs. For familien
Brock har i fire generationer været forpagtere på Fasangården, og

den hovne familie Karl kan slet ikke forestille sig at få en
arbejderknægt til svigersøn. Alans barndomsveninde Astrid har altid

efterstræbt ham, og i hans fortvivlelse ser hun sit snit til at slå
kløerne i ham. Men både hun og familien Karl har gjort regning uden
vært, for den viltre Pernille har også noget at skulle have sagt … 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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