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Kulturministeren Ib Henrik Cavling Hent PDF Da den smukke og dygtige Nina Kristensen tiltræder stillingen
som kulturminister i regeringen, har hun ingen anelse om, hvor meget hendes arbejde vil komme til at koste
hende. Den tidligere ministers svindlen med pengene har ødelagt ministeriet, men Nina går på med krum hals
for at udrydde magtmisbruget. Hendes kompromisløse tilgang til korruption gør hende til skydeskive for de
partimedlemmer, der er ude på at mele deres egen kage. Også hendes privatliv står for skud, og da hendes
arbejde truer med at tage det kæreste, hun ejer, fra hende, må Nina gøre op med sig selv, om posten er det

værd.

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.

 

Da den smukke og dygtige Nina Kristensen tiltræder stillingen som
kulturminister i regeringen, har hun ingen anelse om, hvor meget

hendes arbejde vil komme til at koste hende. Den tidligere ministers
svindlen med pengene har ødelagt ministeriet, men Nina går på med
krum hals for at udrydde magtmisbruget. Hendes kompromisløse

tilgang til korruption gør hende til skydeskive for de
partimedlemmer, der er ude på at mele deres egen kage. Også hendes
privatliv står for skud, og da hendes arbejde truer med at tage det
kæreste, hun ejer, fra hende, må Nina gøre op med sig selv, om

posten er det værd.

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.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kulturministeren&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


