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Død på stedet Larry Kent Hent PDF "- Jo, fordi du ...
Jeg tav, da noget hvinede forbi min kind og borede sig ind i stammen af en eg. Jeg gav Lydia et skub, så hun
fløj af sted og dykkede selv ned bag en stamme. Lydia rullede hen til mig og satte sig op, hun stirrede dumt

på mig.
- Er dette den nyeste forhørsteknik, hr. Privatdetektiv?
- En eller anden forsøgte at skyde mig, svarede jeg.

- Jeg hørte ikke noget skud.
- Et lyddæmpet våben.
Hun kom på benene.

- Ned! sagde jeg hurtigt.
- Gå ad helvede til! svarede hun. Så børstede hun sig hurtigt af og marcherede forbi mig. - Leg alle de skøre

lege, du har lyst til, sagde hun tilbage over skulderen - jeg vil ikke være med."

Den smukke Lydia LaForrest viser sig at være et meget farligt bekendtskab for Larry Kent.

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!

 

"- Jo, fordi du ...
Jeg tav, da noget hvinede forbi min kind og borede sig ind i stammen
af en eg. Jeg gav Lydia et skub, så hun fløj af sted og dykkede selv
ned bag en stamme. Lydia rullede hen til mig og satte sig op, hun

stirrede dumt på mig.
- Er dette den nyeste forhørsteknik, hr. Privatdetektiv?
- En eller anden forsøgte at skyde mig, svarede jeg.

- Jeg hørte ikke noget skud.
- Et lyddæmpet våben.
Hun kom på benene.

- Ned! sagde jeg hurtigt.
- Gå ad helvede til! svarede hun. Så børstede hun sig hurtigt af og
marcherede forbi mig. - Leg alle de skøre lege, du har lyst til, sagde

hun tilbage over skulderen - jeg vil ikke være med."

Den smukke Lydia LaForrest viser sig at være et meget farligt
bekendtskab for Larry Kent.

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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