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Bag facaden i det velansete stormagasin blomstrer intrigerne og kyniske magtkampe udspilles i korridorerne.
Den kønne Birte bliver blandet ind i fortællingen, da hun ansættes som sekretær for Peter Fly –
"bondedirektøren" som han kaldes, da han netop er kommet ind fra provinsen. Birte forelsker sig straks i den
unge direktør, men onde tunger har hvisket om Birtes letsindighed, og han holder hende på afstand.
Bondedirektøren lægger mange nye planer for stormagasinet, men de falder ikke i god jord hos den ældre stab,
der frygter, at Peter er ude på at udmanøvrere dem. Især salgsdirektøren, hvis narkotikamisbrug allerede en
gang har fået ham i uføre, hader Peter. Og han vil ikke sky nogle midler for at komme af med ham… 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.
Learn 50 languages online with 100 FREE lessons and 100 FREE mp3 files to download: dansk - tysk Ni.
Postnr. dk de bedste hjemmesider på en nem og overskuelig måde.
Crome & Goldschmidt var en dansk tekstilvirksomhed og et kendt stormagasin. dk is tracked by us since
April, 2011. Store forretninger er en britisk dramaserie om Harry Gordon Selfridge og hans stormagasin

Selfridges & Co, produceret af ITV Studios for ITV og PBS under den originale titel Mr Selfridge.
Balance4U systemet afstemmer dine transaktioner automatisk efter dine kriterier - brugervenligt og
tidsbesparende.
Balance4U systemet afstemmer dine transaktioner automatisk efter dine kriterier - brugervenligt og
tidsbesparende. dk er din shopping guide til Mallorca. dk er et manuelt indekseret linkkatalog, der leverer den
bedste indgang til den danske del af internettet. Store forretninger er en britisk dramaserie om Harry Gordon
Selfridge og hans stormagasin Selfridges & Co, produceret af ITV Studios for ITV og PBS under den
originale titel Mr Selfridge.
Crome & Goldschmidt var en dansk tekstilvirksomhed og et kendt stormagasin. Automatisk bankafstemning
med Balance4U. August Crome og Moritz Goldschmidt indledte et kompagniskab om et stormagasin i 1860 i
beskedne lokaler i Antonigade i København. Store forretninger er en britisk dramaserie om Harry Gordon
Selfridge og hans stormagasin Selfridges & Co, produceret af ITV Studios for ITV og PBS under den
originale titel Mr Selfridge. Når du søger information om et givent emne, præsenterer Ni. Learn 50 languages
online with 100 FREE lessons and 100 FREE mp3 files to download: dansk - tysk Ni. To ensure our website
is just as good we use cookies to … Illums Bolighus i Aarhus C Illums Bolighus Aarhus er flyttet til hjertet af
Aarhus midtby, nærmere betegnet til det Meulengrachtske Palæ på Lille Torv 2. August Crome og Moritz
Goldschmidt indledte et kompagniskab om et stormagasin i 1860 i beskedne lokaler i Antonigade i
København.

