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Gå stille min skat! Larry Kent Hent PDF Det er århundredets kup. Et sæt diamantsmykker til fire hundrede
tusind er forsvundet. Under sådanne omstændigheder sker det, at det selskab, hvor juvelerne er forsikret, selv
køber dem tilbage fra tyvene – til en pris man bliver enige om, forstår sig. I dette specielle tilfælde engagerer

Euclid-selskabet Larry Kent til at føre forhandlingerne. Det går glat, lige indtil Larry Kent skal have sit
afgørende møde med Johnny Lashmar. Her møder han i stedet et veldrejet pigebarn, der meddeler ham, at

Johnny ikke længere er blandt de levendes tal – han har fået fire kugler i maven. Jagten på diamanterne bliver
mere og mere indviklet, efterhånden som Larry Kent snubler over det ene lig efter det andet, hver gang han
tror, han har opsporet dem ... 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!

 

Det er århundredets kup. Et sæt diamantsmykker til fire hundrede
tusind er forsvundet. Under sådanne omstændigheder sker det, at det
selskab, hvor juvelerne er forsikret, selv køber dem tilbage fra tyvene
– til en pris man bliver enige om, forstår sig. I dette specielle tilfælde
engagerer Euclid-selskabet Larry Kent til at føre forhandlingerne.

Det går glat, lige indtil Larry Kent skal have sit afgørende møde med
Johnny Lashmar. Her møder han i stedet et veldrejet pigebarn, der
meddeler ham, at Johnny ikke længere er blandt de levendes tal –
han har fået fire kugler i maven. Jagten på diamanterne bliver mere
og mere indviklet, efterhånden som Larry Kent snubler over det ene
lig efter det andet, hver gang han tror, han har opsporet dem ... 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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