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Hver dag sin begravelse Larry Kent Hent PDF Den tidligere varietékomiker Fred Bosco, der nu driver en
boghandel med pornoblade, er af New Yorks underverden blevet udsat for pengeafpresning. Han engagerer
Larry Kent til at finde frem til hjernen bag pengeafpresningen. Men Fred Bosco er ikke bare Larry Kents
klient, han er også hans nære ven, så da han bliver dræbt af nogle gangstere, sværger Larry hævn. Sammen
med bokseren Roch Hudson indleder han en nådesløs krig mod Freds mordere ... 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! 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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