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Go-go piger og mord Larry Kent Hent PDF "Jeg satte mig ved skrivebordet, sprættede kuverten op og tog
indholdet ud. Det bestod af en femhundreddollarseddel, en tusinddollarseddel, en forsikringspolice og et to
sider langt brev skrevet med en lille, spinkel håndskrift. Jeg så på Sailor Gaines underskrift, før jeg begyndte
at læse brevet. Indledningen var noget for sig selv: 'Hvis De læser dette brev, Kent, er jeg død...'" Inden sin
død bad Sailor Gaine Larry Kent om en tjeneste ... hvis der skete ham noget, skulle Larry sørge for, at hans
datter fik en god portion ærlige penge, så hun kunne holde op med at være go-go-danser. Men det viser sig at
være sværere, end man skulle tro. 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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indholdet ud. Det bestod af en femhundreddollarseddel, en

tusinddollarseddel, en forsikringspolice og et to sider langt brev
skrevet med en lille, spinkel håndskrift. Jeg så på Sailor Gaines

underskrift, før jeg begyndte at læse brevet. Indledningen var noget
for sig selv: 'Hvis De læser dette brev, Kent, er jeg død...'" Inden sin
død bad Sailor Gaine Larry Kent om en tjeneste ... hvis der skete
ham noget, skulle Larry sørge for, at hans datter fik en god portion
ærlige penge, så hun kunne holde op med at være go-go-danser. Men

det viser sig at være sværere, end man skulle tro. 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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