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Ukendt fjende Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: Miss Pappinas‘ smukke ansigt er dækket af slør, da hun
henvender sig til Larry Kent, lige som hendes ærinde hos ham er indhyllet i mystik. Hun giver ham 200

dollars for at være til tjeneste de næste 48 timer uden dog at sige, hvad hans opgave kommer til at bestå i. Så
snart hun er gået, dukker tre truende mænd op på hans kontor og tilbyder ham 500 dollars for at forlade byen
de næste dage. Larry Kent aner uråd og beslutter naturligvis, at den kønne unge dames 200 dollars er langt
mere værd end de grovkornede mænds 500. Og så bliver det farligt…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.

 

Forlaget skriver: Miss Pappinas‘ smukke ansigt er dækket af slør, da
hun henvender sig til Larry Kent, lige som hendes ærinde hos ham er
indhyllet i mystik. Hun giver ham 200 dollars for at være til tjeneste
de næste 48 timer uden dog at sige, hvad hans opgave kommer til at
bestå i. Så snart hun er gået, dukker tre truende mænd op på hans

kontor og tilbyder ham 500 dollars for at forlade byen de næste dage.
Larry Kent aner uråd og beslutter naturligvis, at den kønne unge
dames 200 dollars er langt mere værd end de grovkornede mænds
500. Og så bliver det farligt…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.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ukendt fjende&s=dkbooks

