Singler
Forfatter:

Jon Hanson

Udgivet:

11. juli 2016

ISBN:

9788771900811

Forlag:

mellemgaard

Kategori:

Litteratur og fiktion

Sprog:

Dansk

Singler.pdf
Singler.epub

Kay er tandlæge i New York, og Peter bibliotekschef i Vejlby. De møder hinanden på en ferie i Mexico, og
sød musik opstår. Deres veje skilles, og de indleder nye erotiske forhold. Kay på De Vestindiske Øer og i Rio
de Janeiro med henholdsvis en player og en sort kaptajn fra den enorme favela Rochinca. Peter opsøger
lidenskaben i Buenos Aires, hvor han bevæger sig rundt i tangomiljøet og indleder et forhold til en
temperamentsfuld tangodanser.
Undervejs støder de begge ind i lyssky latinoer fra den kriminelle underverden og fra den korrupte
ordensmagt. Merete – Peters ekskone – er på jagt efter den store kærlighed, men løber gang på gang ind i de
forkerte typer. Peter og Kay går meget igennem, men mødes igen til sidst.
Er det kærligheden, eller er det blot lidenskaben, som igen fører dem sammen …? Uddrag af bogenHun lagde
sig på knæ på kistebænken og støttede albuerne på ringdækket. Hun stirrede ned i vandet, hvor masten
spejlede sig i måneskinnet. Hun havde bikinitrusser på og en lang hvid T-shirt. Bh’en hang fortsat til tørre
efter svømmeturen. Hun tænkte på alt det liv, som Joe havde vist hende under vandet. Kay skiftede fokus og
tænkte på Joe. Han er meget tiltalende og utrolig sexet. Men han er ikke umiddelbart min type. Hun var dog
stærkt tiltrukket af hans rå sømandslook med hår på brystet, tatoveringer og den store guldring i øret. Hun var
helt væk i sine egne tanker og hørte ham ikke komme op på dækket. Pludselig mærkede hun hans hænder …

Om forfatteren Bag pseudonymet Jon Hanson gemmer sig en forfatter midt i livet, der er bosiddende i Jylland
og ansat i den offentlige sektor. Der er tale om en debutroman, og der er planlagt yderligere to romaner om
Peter Holm. De vil alle tre udkomme under samme pseudonym.
no er en søkemotor som gjør det enkelt for deg å finne sangtekster fra tusenvis av band og artister. Mød
singler i hele Danmark eller lige i nærheden Dating. Vi afholder både. En singleferie - godt selskab,
hyggeligt samvær med mulighed for at møde folk, der vil opleve nyt og finde nye venner. no er en søkemotor
som gjør det enkelt for deg å finne sangtekster fra tusenvis av band og artister. Vi skræddersyer rejser for
højskoler, foreninger, virksomheder mv. 97 92 16 76 - Udvalgte rejser for aktive singler 40 plus.
Bus- og flyrejser til. Der er altid masser af spændende arrangementer for singler at vælge imellem. Grib din
frihed og rejs med Nadana på. Welcome to SolidLove. Your faith affects everything — even when it comes
to choosing a. Mød singler i hele Danmark eller lige i nærheden Dating. De vil gerne møde dig, helst med
øjenkontakt, det er nu engang den nemmeste måde, at lære hinanden at kende på. Bus- og flyrejser til. dk er
muligvis en blandt mange online dating sider, men det er et faktum at vi er Danmarks største dating site. Tag
på golf rejser - og weekends. grupper. 000 singler deltager jævnligt i vores events. 000 singler deltager
jævnligt i vores events. Vi afholder både. De vil gerne møde dig, helst med øjenkontakt, det er nu engang den
nemmeste måde, at lære hinanden at kende på.

