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TV 2 Ib Henrik Cavling Hent PDF Forlaget skriver: I den selvstændige fortsættelse til "Kulturministeren" er
Kulturministeriet blevet afskaffet, men korruption, nepotisme og talentløshed gror stadig på ministergangene
og blandt de statsejede tv-kanaler. Sammen med den ærgerrige tv-mand Anders Holst og den kyniske og

højreorienterede forfatter Peter Froost beslutter den nyvalgte statsminister Viggo Krage sig for at bryde TV 1s
monopol på nyhederne og give frit slag til nye initiativer. Som eksperiment begynder tv-manden og

forfatteren at skabe banebrydende udsendelser, men de to mænds samarbejde trues, da de begge forelsker sig i
den spirende natklubsangerinde Katja …

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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