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San Rameo korset Larry Kent Hent PDF Under krigen stjal Göring San Romeo korset fra et italiensk kloster.
Nu er det pludselig dukket op igen, og adskillige er ude efter den uvurderlige kunstgenstand.

Larry Kent kommer ind i sagen, hvor smukke kvinder tilbyder ham deres gunst, og forbrydere lokker med
penge. Med sin sædvanlige veloplagthed kaster Larry Kent sig ud i problemerne, og så begynder der at ske

mord ...

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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