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Kitty, datter af Tampeskælveren, en polak der var kommet til Danmark tyve år tidligere, vokser op i udkanten
af det bedre borgerskab. Med sin sigøjnerlignende skønhed og viltre temperament tiltrækker hun allerede som
ganske ung både den jævnaldrende Soffis misundelse og den sardoniske Christian Jarlsbergs opmærksom.
Christian, der er arvingen til det fallerede Jarlsberg slot, beundrer Kittys gåpåmod, men Kitty er rent
forblændet af Otto von der Hare, en ung rigmand, hvis ydre skønhed skjuler hans ondskabsfuldhed. Da Kitty
får mulighed for at forlade den lille landsby for at blive filmstjerne, griber hun straks chancen. Hendes karriere
skyder hende mod stjernerne, men hendes kærlighedsnaivitet truer med at destruere både Kitty og den mand,
der elsker hende… 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.
Askepot har eksisteret siden juni 2005 hvor Tina Ebbesen Jensen åbnede klinikken hos Salon Afrodite, Men
efter kort tid der blev pladsen for trang og i september 2006 flyttede klinikken til de nuværende lokaler på
Vestergade. m Velkommen til Askepot-klinik. FrederiksborgCentret er Nordsjællands største kursus- og
konferencecenter. Askepot sko har eksisteret siden 1983. Luxux 2018 – i butikken fra 2.

Luxux 2018 – i butikken fra 2. Konfirmationskjoler. januar 1986) er en dansk skuespiller og sanger.
Askepot sko har eksisteret siden 1983. Lokker klippes, lokker sættes.
Fortællingen om Askepot er et populært eventyr, som indeholder en klassisk folkefortælling med mytiske
elementer om uretfærdig undertrykkelse og … Hele ‘Askepot’-holdet mødtes til første prøvedag, hvor de
kastede sig over gennemlæsning af manuskriptet og fik hørt nogle musicalens mange … Askepot & Valentino
er Nordens største specialforretning med brudekjoler, konfirmationskjoler, herretøj og festtøj fra verdens
førende modehuse. Lokker klippes, lokker sættes. Velkommen til Askepot. Hvert skind har sit eget
individuelle præg, hvor mindre ar, forskelle i struktur og farve er naturens eget spor. Vi tilbyder alle former
for klip, farve og permanent m. Askepot har eksisteret siden juni 2005 hvor Tina Ebbesen Jensen åbnede
klinikken hos Salon Afrodite, Men efter kort tid der blev pladsen for trang og i september 2006 flyttede
klinikken til de nuværende lokaler på Vestergade. Velkommen til Salon Askepot's hjemmeside. dk Askepot er
Silkeborg's hyggeligste skønhedsklinik beliggende centralt på gågaden. a.

