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Café Billigheden Ib Henrik Cavling Hent PDF Det lille værtshus Café Billigheden har været Solvejs andet
hjem siden hun var ganske lille. Hendes mor, den lidt for livlige og lidt for kønne Agnes, arbejder der som
servitrice, og det har Solvej også gjort siden hun var gammel nok. Men Solvej drømmer om mere. Hun
drømmer om en tilværelse, der ikke drejer sig om Billigeheden, om en fremtid, der ikke involverer en af

svendene fra det nærliggende Flæsketorv. Da hun får mulighed for at forlade Vesterbro, griber hun chancen
med begge hænder, men det bliver ikke så let at forlade barndomsmiljøet, som hun troede. Forældrenes

synder forfølger hende, og da 2. Verdenskrig bryder ud, må hun gøre op med sig selv, om hun også virkelig
kan slippe sine gamle venner. 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.

 

Det lille værtshus Café Billigheden har været Solvejs andet hjem
siden hun var ganske lille. Hendes mor, den lidt for livlige og lidt for
kønne Agnes, arbejder der som servitrice, og det har Solvej også
gjort siden hun var gammel nok. Men Solvej drømmer om mere.

Hun drømmer om en tilværelse, der ikke drejer sig om Billigeheden,
om en fremtid, der ikke involverer en af svendene fra det
nærliggende Flæsketorv. Da hun får mulighed for at forlade

Vesterbro, griber hun chancen med begge hænder, men det bliver
ikke så let at forlade barndomsmiljøet, som hun troede. Forældrenes
synder forfølger hende, og da 2. Verdenskrig bryder ud, må hun gøre
op med sig selv, om hun også virkelig kan slippe sine gamle venner.
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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