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G for gangster Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: Til en fest møder Larry Kent en forskræmt ung pige,
som beder ham om et lift. Da han kommer hjem, finder han liget af en kendt storgangsters fætter, og det bliver
optakten til et af de mest nervepirrende dramaer, privatdetektiven nogensinde er blevet hvirvlet ind i. Larry
Kent bliver anklaget for mordet, men det er kun begyndelsen på hans vanskeligheder. For hvem var pigen

egentlig, og hvordan er hun viklet ind i sagen?

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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