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Spådom om død Larry Kent Hent PDF Larry Kent finder en hundreddollarseddel på gulvet i sit kontor,

hvorpå der står: "Deres fremtid kender Madame Zahara, 218 West 44th Street". Han opsøger spåkonen, som
ikke fortæller ham andet, end at en mørk og ond mand vil opsøge ham. Det kommer derfor ikke som en

enorm overraskelse for Larry Kent, at han lige uden for spåkonens biks bliver bortført af to mænd, der kører
ham hen til Mr. Moon, der har et ubehageligt tilbud til ham … 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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