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Singler Jon Hanson Hent PDF 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 bogen
Hun 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.

 

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 bogen
Hun 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.
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