
Bag muren
Hent bøger PDF

Larry Kent

Bag muren Larry Kent Hent PDF Hvordan havde den gule djævel fundet ud af, at jeg hader rotter mere end
noget andet? Rotter, der tumlede rundt i Koreas skydehuller, kurede gennem mudderet, sloges indbyrdes og

hvinede af sult og frygt. Rotter med hvide tænder, der glimtede i mørket, og øjne som røde stoplygter.
Hvordan havde han fundet ud af det – og hvilken djævelsk impuls havde givet ham den idé at slippe en flok
sultne rotter løs på mig, mens jeg lå bagbundet i kælderen? Først senere, efter at jeg havde ladet den lille
mand fra Washington overtale mig til at tage den tur bag muren, fandt jeg ud af, at der også fandtes en art

tobenede rotte, som var langt værre end dem med fire små, korte ben og en lang hale ...

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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