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I fjendens lejr Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: En ganske almindelig onsdag morgen klokken ni fik
Larry Kent noget af et chok. En fremmed, utroligt lækker blondine trådte pludselig ind i hans lejlighed og

hans liv.

– Davs, Larry, skat sagde hun og gik hen og satte en grammofonplade på. Og til tonerne af Rachmaninoff
strippede hun nok så villigt, mens Larry Kent så nærmest forstenet til. Så gjorde han, hvad enhver normal

mand ville have gjort – men det skulle han hellere have ladet være med ...

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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