
Skilsmissen
Hent bøger PDF

Ib Henrik Cavling
Skilsmissen Ib Henrik Cavling Hent PDF John Kolsøe lever i et kærlighedsløst ægteskab. For ikke at
ødelægge tilværelsen for sin 14-årige datter Inge, forsøger han så godt som muligt at udholde sin kone
Kirstens løgne og intriger. Men en dag styrter tilværelsen sammen for ham. John mister sin stilling i et

velanset advokatfirma, da hans chef finder ud af, at Inge har optrådt nøgen i Middagsbladet, og for at gøre
ondt værre, finder han ud af, at Kirsten gennem mange år har været ham utro. Sammen med den unge

advokatsekretær Grethe Lange forsøger han at starte sit eget firma, men knap er han kommet på fode igen, før
Kirsten drager både ham og hans datter ind i et spind, der kan få dødsensalvorlige konsekvenser. Nu er det op

til Grethe at afsløre en hemmelighed, der er nøglen til hele løgnen om Kirsten og Johns ægteskab … 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.

 

John Kolsøe lever i et kærlighedsløst ægteskab. For ikke at ødelægge
tilværelsen for sin 14-årige datter Inge, forsøger han så godt som
muligt at udholde sin kone Kirstens løgne og intriger. Men en dag
styrter tilværelsen sammen for ham. John mister sin stilling i et

velanset advokatfirma, da hans chef finder ud af, at Inge har optrådt
nøgen i Middagsbladet, og for at gøre ondt værre, finder han ud af, at
Kirsten gennem mange år har været ham utro. Sammen med den
unge advokatsekretær Grethe Lange forsøger han at starte sit eget
firma, men knap er han kommet på fode igen, før Kirsten drager
både ham og hans datter ind i et spind, der kan få dødsensalvorlige
konsekvenser. Nu er det op til Grethe at afsløre en hemmelighed, der
er nøglen til hele løgnen om Kirsten og Johns ægteskab … 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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