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Mordet Larry Kent Hent PDF "Han stirrede kun på mig … tydeligt nok et billede på en mand, der var i knibe.
Der var utvivlsomt noget bagved ham … noget i Benny Smalls lejlighed … som han ikke ønskede, jeg skulle
se. – Hvis De vil gå af vejen, kammerat, sagde jeg, – så jeg kan komme til at banke på … I samme øjeblik

hørte jeg klikket, lyden af en springkniv, der blev gjort klar til at arbejde."

Denne sag fører Larry Kent den halve verden rundt, mens den ene forbrydelse udløser den anden. Snart er
hans eget liv også i fare – og det er en dame, der bærer våbnet …

Larry Kent-romanerne er skrevet af forskellige forfattere. Historierne om den stilede privatdetektiv blev
oprindeligt oplæst som en del af et australsk radioprogram men er sidenhen blevet skrevet om til hundredvis
af romaner, og mange nye historier er kommet til. De fleste af romanerne er skrevet af den australskbosatte

amerikaner Don Haring og Des R. Dunn fra Queensland i Australien.

Livet er aldrig kedelig – eller sikkert – for den stilede privatdetektiv Larry Kent. Han bliver hyret til den ene
mystiske og hæsblæsende sag efter den anden, ofte af smukke kvinder eller lyssky mænd, og indimellem

beder selv CIA ham om hjælp til at løse forbrydelser eller tage på hemmelige missioner. Enhver Larry Kent-
roman bugner af smukke kvinder og skudsikker underholdning!

 

"Han stirrede kun på mig … tydeligt nok et billede på en mand, der
var i knibe. Der var utvivlsomt noget bagved ham … noget i Benny
Smalls lejlighed … som han ikke ønskede, jeg skulle se. – Hvis De
vil gå af vejen, kammerat, sagde jeg, – så jeg kan komme til at banke
på … I samme øjeblik hørte jeg klikket, lyden af en springkniv, der

blev gjort klar til at arbejde."

Denne sag fører Larry Kent den halve verden rundt, mens den ene
forbrydelse udløser den anden. Snart er hans eget liv også i fare – og

det er en dame, der bærer våbnet …

Larry Kent-romanerne er skrevet af forskellige forfattere. Historierne
om den stilede privatdetektiv blev oprindeligt oplæst som en del af et

australsk radioprogram men er sidenhen blevet skrevet om til
hundredvis af romaner, og mange nye historier er kommet til. De
fleste af romanerne er skrevet af den australskbosatte amerikaner

Don Haring og Des R. Dunn fra Queensland i Australien.

Livet er aldrig kedelig – eller sikkert – for den stilede privatdetektiv
Larry Kent. Han bliver hyret til den ene mystiske og hæsblæsende
sag efter den anden, ofte af smukke kvinder eller lyssky mænd, og
indimellem beder selv CIA ham om hjælp til at løse forbrydelser

eller tage på hemmelige missioner. Enhver Larry Kent-roman bugner
af smukke kvinder og skudsikker underholdning!
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