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Operationsstue 08 Ib Henrik Cavling Hent PDF Forlaget skriver: Da den unge læge Gregers Svane tiltræder
som reservekirurg på Rigshospitalet, lysner tilværelsen endeligt for den fattige arbejderdreng fra Nørrebro.

Men lykken bliver kort, for både overlægen og hans 1. reservelæge ser sig straks onde på den unge læge, der i
deres øjne er alt for ambitiøs. Bedre bliver det ikke, da sygeplejersken Lene forelsker sig i Gregers, for 1.
reservelægen har også set sig varm på den kønne pige. I desperation gifter Gregers sig hovedløst med den
kvindelige medicinstuderende Bjørg, en skæbnesvanger beslutning, der får uanede konsekvenser for både

Gregers og den kvinde, han i virkeligheden elsker …

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.

 

Forlaget skriver: Da den unge læge Gregers Svane tiltræder som
reservekirurg på Rigshospitalet, lysner tilværelsen endeligt for den
fattige arbejderdreng fra Nørrebro. Men lykken bliver kort, for både
overlægen og hans 1. reservelæge ser sig straks onde på den unge
læge, der i deres øjne er alt for ambitiøs. Bedre bliver det ikke, da
sygeplejersken Lene forelsker sig i Gregers, for 1. reservelægen har
også set sig varm på den kønne pige. I desperation gifter Gregers sig

hovedløst med den kvindelige medicinstuderende Bjørg, en
skæbnesvanger beslutning, der får uanede konsekvenser for både

Gregers og den kvinde, han i virkeligheden elsker …

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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