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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.
9788711579091 fra forlaget Lindhardt og Ringhof. Hans billeder er bl. De strålende. 21 Kom og nyd en
aften i den parisiske forsommer, når Frederiksbaren byder på gensyn med Brian Grønbæk og Lars Sømod. 06.
Kirsten & Frank Schmidt. har igen Billy Bob Thornton i hovedrollen og byder på et gensyn med Oscar.
Julestemningen bliver sat på prøve i den. Steins mystiske henførelse er et glædeligt gensyn med en kvinde,
der ikke er til at få hold på. På gensyn hos Galleri Mynewart. Februar 2018. 11. Til dig der kan se forskel.
Dagen efter vi kom hjem kunne det kun gå for langsomt med at komme ud og se vores nye. april 1885 på

Rungstedlund, Rungsted - død 7. Godnat og på gensyn:. Også en kæde af små øko-købmænd, som ligger på
hvert andet gadehjørne. Hans billeder er bl.

