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Piratens testamente Bjarne Hatting Hent PDF Forlaget skriver: En historie fra middelalderens Frankrig. En
ung pige passer og plejer en gammel og døende tidligere pirat. Han fortæller hende, at såfremt hun opfylder

de to ønsker som han har beskrevet i sit testamente, er indholdet i hans kiste hendes. 

Uddrag af bogen:
»Emery studerede de tre kvinder. Så pegede han på en flot, sorthåret kvinde. Han nikkede til to af sine mænd.

»Hold hende ud over rælingen.«
Der gik kun kort tid, så holdt de hende i hvert sit ben ud over rælingen. Hendes kjole og underkjole faldt ned
over hovedet på hende, så man kunne se hendes røde underbenklæder. De tre mænd ville hjælpe hende, men

da de så Emery pege på dem med sin pistol, fortrak de.
»Jeg ved ikke, hvor længe mine mænd kan holde hende,« sagde Emery og så på kaptajnen. »Hun er på vej til

at ende som hajføde.»»   

Om forfatteren:
Bjarne Christian Hatting (f. 1940 i København) er uddannet typograf, merkonom og korrespondent i engelsk
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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