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Dybet Ib Henrik Cavling Hent PDF Da firmaet Jyske Spinderiers Fællesråds pengeskab en morgen bliver

fundet tømt for værdier, peger alt på, at det er Karina, der står bag. For Karina er fra "Dybet", et
arbejderkvarter, hvor moral er letkøbt, og en erotisk affære med den unge kontorchef, har sat hende i bås.
Skønt hun ved, hvem den egentlige tyv er, beslutter hun sig for at tie med sandheden, for hvis hun afslører
hvem den rigtige forbryder er, vil det koste hendes søster alt. Hendes elskede Per viser sit sande ansigt, men
da den rige Tage Lessing hører om hendes ulykkelige situation, beslutter han sig for at hjælpe den fortvivlede
pige … 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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