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Familiens sorte får Ib Henrik Cavling Hent PDF Forlaget skriver: Bent Galt-Hvide er 25 år gammel og arving
til en gammel, dansk adelsfamilie. Han har brændende ønsket sig at blive en stor, berømt maler, men må
erkende at han ikke har talentet til det, og at han har sat sin arv over styr i jagten på sin muse. Nedbrudt og
ulykkelig ser han kun én udvej – men skæbnen har andre planer for ham. To vidt forskellige kvinder tager

hans liv i deres hænder, og mellem dem står kampen for hans fremtid og lykke….

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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