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Tøm dit glas Larry Kent Hent PDF Lev livet farligt! Sådan tænkte Larry Kent og tog sexbomben Nicki

Doover med sig hjem. Det blev en aften fuld af overraskelser – i hvert fald for Nicki! Med æggende musik og
stærke drinks – lidt for stærke. Men Larry Kent er allergisk over for knockout-dråber, hældte i smug sin drink
i en vase og lod, som om han faldt i søvn. Nicki forsvandt diskret, og kort efter sneg en muskelmand med
mord i blikket og en pistol med lyddæmper sig ind ad døren – mon ikke han fik sig en overraskelse! 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!

 

Lev livet farligt! Sådan tænkte Larry Kent og tog sexbomben Nicki
Doover med sig hjem. Det blev en aften fuld af overraskelser – i

hvert fald for Nicki! Med æggende musik og stærke drinks – lidt for
stærke. Men Larry Kent er allergisk over for knockout-dråber, hældte
i smug sin drink i en vase og lod, som om han faldt i søvn. Nicki
forsvandt diskret, og kort efter sneg en muskelmand med mord i

blikket og en pistol med lyddæmper sig ind ad døren – mon ikke han
fik sig en overraskelse! 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!

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Tøm dit glas&s=dkbooks

