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Den modvillige agent Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: Larry Kent falder for det ældste af alle tricks –
en skøn dame, der inviterer ham med hjem. Han træffer gamle fjender, der nu vil være hans venner, en højst
utiltalende russisk agent og hans håndlangere og får løfte om hjælpe fra mafiaen ... for nu må alle gode – og
onde – kræfter samles for at forpurre et kinesisk narkotikakomplot. Men så blander dejlige – og forræderiske

– Sonja, som han aldrig har kunnet modstå, sig i spillet ...

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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