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Piger med skud i Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: Der er nok af piger at vælge imellem for Larry Kent.
Blondinen Bery, som inviterer med både øjne og krop. Den mørke Julie i den stramtsiddende toreadordragt.

Evie, der er lige så glad for gin som for mænd ...

Men der er lidt for mange kugler i luften til, at Larry Kent kan slappe af og nyde livet. De kommer inde fra
skoven, når han fisker, møder ham, når han åbner døre, piber gennem mørket, når han kommer fra

restauranten. Han må gøre noget ved det – spørgsmålet er bare hvad?

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.
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