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Jarlen af Barclay Ib Henrik Cavling Hent PDF Anthony, tredje jarl af Barclay, bliver født ind i en urolig tid.

1600-tallets England er præget af skiftende magthavere, og Barclays godser har længe været under
herskesyge og intrigante adelsmænds kontrol. For at vinde sin position ved det engelske hof tilbage må
Anthony kæmpe en blodig strid – et krigseventyr der tager ham tværs over kontinentet og i armene på

arvefjenden Frankrig. Jarlen af Barclay er Cavlings svar på Ivanhoe; en beretning om en frygtløs mand, der
med kappe og kårde – og underskønne kvinder i kulissen – vinder retfærdighedens sejr mod alle odds. 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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