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ABDULLAH PEDERSEN, PRIVATDETEKTIV Bjarne Hatting Hent PDF Vi følger Abdullah, der som lille
flytter med sin mor til Danmark. Hans mor gifter sig med en dansk mand, hun har mødt i Tyrkiet. Vi følger
Abdullah gennem årene. Han er ikke bogligt interesseret. Efter skolen får han arbejde i en forretning, der

sælger elektronisk udstyr til detektiver, firmaer og PET. Efter et par år beslutter han sig for at tage springet og
starte op som selvstændig privatdetektiv. Vi følger hans arbejde, som viser sig at byde på flere overraskende
opgaver, end han havde drømt om. Herunder at arbejde som gigolo. Uddrag af bogen Da der var gået en time,
gik han ind i opgangen. Han gik forsigtigt op på første sal. Nu kunne han se, at døren havde været brudt op.
Han tog sine tynde gummihandsker på og åbnede forsigtigt døren. Han listede ind i lejligheden. Så fik han sit
livs chok. Kæresten lå i sengen. Der var masser af blod. Han kunne se, at han havde fået halsen skåret op. ”Ja,

du er en flot pige, Caroline. Jeg forstår godt, at Nico er forelsket i dig.” Hun spredte benene og lagde
hænderne bagover, så hendes bryster stod tydeligt aftegnet gennem undertrøjen. Abdullah smilte. Så

smækkede han lynhurtigt et håndjern om hendes højre hånd. Han låste det andet håndjern om sengestolpen.
Hun blev fuldstændig ude af sig selv af raseri. Om forfatteren Bjarne Hatting (f. 1940) er uddannet

merkonom, typograf samt engelsk korrespondent. Han har i en årrække haft forskellige lederstillinger. Han
gik på efterløn efter en lederstilling i SAS. Bjarne Hatting er en forfatter, der spænder vidt i sit emnevalg. Fra
muslimsk lesbisk kærlighed til brasilianske gadebørn, fra nazisme til en engelsk massemorder. ”Jeg skriver

om det emne, der banker på og vil ind i mit hoved,” forklarer han.

 

Vi følger Abdullah, der som lille flytter med sin mor til Danmark.
Hans mor gifter sig med en dansk mand, hun har mødt i Tyrkiet. Vi
følger Abdullah gennem årene. Han er ikke bogligt interesseret. Efter
skolen får han arbejde i en forretning, der sælger elektronisk udstyr
til detektiver, firmaer og PET. Efter et par år beslutter han sig for at
tage springet og starte op som selvstændig privatdetektiv. Vi følger
hans arbejde, som viser sig at byde på flere overraskende opgaver,

end han havde drømt om. Herunder at arbejde som gigolo. Uddrag af



bogen Da der var gået en time, gik han ind i opgangen. Han gik
forsigtigt op på første sal. Nu kunne han se, at døren havde været

brudt op. Han tog sine tynde gummihandsker på og åbnede forsigtigt
døren. Han listede ind i lejligheden. Så fik han sit livs chok.

Kæresten lå i sengen. Der var masser af blod. Han kunne se, at han
havde fået halsen skåret op. ”Ja, du er en flot pige, Caroline. Jeg

forstår godt, at Nico er forelsket i dig.” Hun spredte benene og lagde
hænderne bagover, så hendes bryster stod tydeligt aftegnet gennem

undertrøjen. Abdullah smilte. Så smækkede han lynhurtigt et
håndjern om hendes højre hånd. Han låste det andet håndjern om
sengestolpen. Hun blev fuldstændig ude af sig selv af raseri. Om

forfatteren Bjarne Hatting (f. 1940) er uddannet merkonom, typograf
samt engelsk korrespondent. Han har i en årrække haft forskellige
lederstillinger. Han gik på efterløn efter en lederstilling i SAS.

Bjarne Hatting er en forfatter, der spænder vidt i sit emnevalg. Fra
muslimsk lesbisk kærlighed til brasilianske gadebørn, fra nazisme til
en engelsk massemorder. ”Jeg skriver om det emne, der banker på og

vil ind i mit hoved,” forklarer han.
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