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Fristerinden Larry Kent Hent PDF Advokat Gerald Alberghetti opsøger Larry Kent i hans kontor i New York
og fortæller, at en dødsdømt gangster ved navn Angelo Dolti, der sidder på dødsgangen i Alcatraz, ønsker at
tale med den stilede privatdetektiv. For 1500 dollars efterkommer Kent den dødsdømtes ønske, og det viser
sig, at Angelo Dolti har skjult trekvart million på bunden af en sø. Kent lover at bringe pengene til Doltis bror
i New York… men skattevæsnet, syndikatet og flere andre har også en anelse om pengenes eksistens, og det
kommer til at gå vildt for sig, hvis Kent skal aflevere pengene i de rette hænder – som ikke nødvendigvis er
Angelo Doltis brors… 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!

Advokat Gerald Alberghetti opsøger Larry Kent i hans kontor i New
York og fortæller, at en dødsdømt gangster ved navn Angelo Dolti,
der sidder på dødsgangen i Alcatraz, ønsker at tale med den stilede
privatdetektiv. For 1500 dollars efterkommer Kent den dødsdømtes
ønske, og det viser sig, at Angelo Dolti har skjult trekvart million på
bunden af en sø. Kent lover at bringe pengene til Doltis bror i New
York… men skattevæsnet, syndikatet og flere andre har også en
anelse om pengenes eksistens, og det kommer til at gå vildt for sig,
hvis Kent skal aflevere pengene i de rette hænder – som ikke
nødvendigvis er Angelo Doltis brors… 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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