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Stewardessen Ib Henrik Cavling Hent PDF Forlaget skriver: De to kortromaner, der udgør "Stewardessen", er
fyldt med Ib Henrik Cavlings klassiske ingredienser: To smukke, unge kvinder bliver hver især hvirvlet ind i
begivenheder, der er langt større end dem selv, og den eventyrlige rejse, som pigerne havde forstillet sig,

forvandler sig til noget ganske andet. For stewardessen Dorte er rejsen til Monte Carlo ren rutine, men under
den elegante bys overflade gemmer sig både lyssky elementer og den store kærlighed. Kontormusen Birthe
har forlovet sig med en ganske udmærket mand, men da hun ankommer i Rom, sker der ting og sager. For

blandt de gamle mesterværker banker sydens hjerte …

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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