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En kvinde eftersøges Bjarne Hatting Hent PDF To hustlere mødes i Cannes. Mary-Ann Morgan er damefrisør
fra Texas og ude efter lettjente penge. Adam Fairclough er tidligere bankrådgiver med en dom for bedrageri.
Hun er på flugt fra det franske politi. Han forsøger at svindle sig til rigdom ved at udgive sig for at være
adelig. Efter de to støder sammen, må hun uden en øre på lommen forlade landet i al hast. Et par måneder

senere får hun øje på ham igen. Og følger efter ham. Der er et regnskab, som skal gøres op. Uddrag af bogen:
Hun satte sig på en fortovsrestaurant, hvor hun havde udsigt til de forbipasserende turister og det store vindue
hos en ejendomsmægler på den modsatte side af boulevarden. Da hun havde siddet der en time, bestilte hun
frokost. Hun iagttog turisterne, mens hun spiste. Mary-Ann stolede på sin intuition. Så hun iagttog og ventede

på en reaktion hos sig selv. Om forfatteren: Bjarne Christian Hatting (f. 1940 i København) er uddannet
typograf, merkonom og engelsk korrespondent og har haft en lederstilling i SAS. Efter at være gået på
efterløn boede han en årrække i henholdsvis Frankrig og Tjekkiet, inden han i 2011 vendte tilbage til

Danmark. Han har en række romaner i forskellige genrer bag sig.

 

To hustlere mødes i Cannes. Mary-Ann Morgan er damefrisør fra
Texas og ude efter lettjente penge. Adam Fairclough er tidligere
bankrådgiver med en dom for bedrageri. Hun er på flugt fra det
franske politi. Han forsøger at svindle sig til rigdom ved at udgive
sig for at være adelig. Efter de to støder sammen, må hun uden en

øre på lommen forlade landet i al hast. Et par måneder senere får hun
øje på ham igen. Og følger efter ham. Der er et regnskab, som skal
gøres op. Uddrag af bogen: Hun satte sig på en fortovsrestaurant,
hvor hun havde udsigt til de forbipasserende turister og det store

vindue hos en ejendomsmægler på den modsatte side af boulevarden.
Da hun havde siddet der en time, bestilte hun frokost. Hun iagttog
turisterne, mens hun spiste. Mary-Ann stolede på sin intuition. Så
hun iagttog og ventede på en reaktion hos sig selv. Om forfatteren:



Bjarne Christian Hatting (f. 1940 i København) er uddannet
typograf, merkonom og engelsk korrespondent og har haft en
lederstilling i SAS. Efter at være gået på efterløn boede han en

årrække i henholdsvis Frankrig og Tjekkiet, inden han i 2011 vendte
tilbage til Danmark. Han har en række romaner i forskellige genrer

bag sig.
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