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Pigen fra Rapallo Ib Henrik Cavling Hent PDF Den italienske justitsministers søn bliver kidnappet og den
engelske ambassadør, Sir Roger Winthers hustru forsvinder samtidigt på mystisk vis. Kort efter modtager

ministeren et brev, der truer med at dræbe både sønnen og Lady Winther, hvis han ikke straks løslader to af de
mest berygtede mafialedere fra fængslet. Sir Roger kontakter sin bror, John, der udadtil lever livet som

playboy, men i virkeligheden er agent for den britiske efterretningstjeneste MI6, for at få ham til at befri Lady
Winther. John kaster ud i kampen for at redde de to gidsler, men han er oppe mod kræfter, der ikke gå af vejen
for både tortur og bestialske mord. Den unge stuepige Gina, der har forelsket sig i John, forsøger at hjælpe

ham, men også hun kommer i livsfare. Kan John redde både pigen og dagen? 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 italienske justitsministers søn bliver kidnappet og den engelske
ambassadør, Sir Roger Winthers hustru forsvinder samtidigt på

mystisk vis. Kort efter modtager ministeren et brev, der truer med at
dræbe både sønnen og Lady Winther, hvis han ikke straks løslader to
af de mest berygtede mafialedere fra fængslet. Sir Roger kontakter

sin bror, John, der udadtil lever livet som playboy, men i
virkeligheden er agent for den britiske efterretningstjeneste MI6, for
at få ham til at befri Lady Winther. John kaster ud i kampen for at
redde de to gidsler, men han er oppe mod kræfter, der ikke gå af
vejen for både tortur og bestialske mord. Den unge stuepige Gina,
der har forelsket sig i John, forsøger at hjælpe ham, men også hun
kommer i livsfare. Kan John redde både pigen og dagen? 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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