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tuberkulose, og efter krigens afslutning finder han sig selv på et sanatorium i Danmark. I løbet af de tre år,
han har været der, har flere kvinder forsøgt at charmere den melankolske major, men det er først, da den 21-
årige sygeplejerske Marie starter på sanatoriet, at John føler, at han igen har noget at leve for. Marie kommer
fra den lille ø Solø, hvor hendes kære gamle frk. Christoffersen driver et pensionat. John flytter sammen med
Marie ind på Pension Fredelighed, og de unges kærlighed blomstrer, men pludseligt blusser hans sygdom op

igen…

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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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
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