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På gensyn i Paris Ib Henrik Cavling Hent PDF Den lærde Anton S. Kry rejser til Monte Carlo for at arbejde.
Det får han nu ikke meget tid til, for straks kommer den skønne, franske pige Yvonne ind i billedet. Men

Anton bliver nødt til at flytte hjem til Danmark igen, og han og Yvonne skilles ad. Et halvt år senere mødes
de tilfældigt i Paris, og Anton er klar over, at det er nu eller aldrig … 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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