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Dø med mig! Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: Larry Kent sidder efter en travl dag ved baren i Den
afrikanske klub og får sig en whisky eller to. Ved siden af ham sidder en sølvblondt lækkerbisken i

superlårkort og gør det samme. Den kan kun ende på én måde – i hendes lejlighed. Fortsættelsen bliver
imidlertid ikke, som Larry Kent har håbet på – og heller ikke som mafiagorillaerne, der sidder der og venter

på ham, har tænkt sig,

Men hvordan ender det så?
Katastrofalt – mildt sagt – for nogen ...

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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