
Springpojke åt maffian
Hent bøger PDF

Larry Kent

Springpojke åt maffian Larry Kent Hent PDF När Larry Kent anländer till staden Faro dröjer det inte länge
förrän allt går åt skogen. Någon häller droger i hans whiskey på en bar och när han vaknar upp några timmar

senare på en bakgata, blir han både knivhuggen och vittne till ett synnerligen rått knivmord.

Efter några dagar på sjukhus är han fast besluten om att försöka lösa mysteriet. Det visar sig snart att han har
med maffian att göra. Och en person som gör allt för att komma med i maffian. En mäktig man som verkar ha

mutat alla hederliga medborgare …

Larry Kent-romanerna är skrivna av flera olika författare under många år. Historierna om privatdetektiven
Kent var från början en följetong i australiensisk radio. Det finns cirka 400 romaner och de allra flesta är

skrivna av amerikanen Don Haring och Des R. Dunn från Australien.

 

När Larry Kent anländer till staden Faro dröjer det inte länge förrän
allt går åt skogen. Någon häller droger i hans whiskey på en bar och
när han vaknar upp några timmar senare på en bakgata, blir han både

knivhuggen och vittne till ett synnerligen rått knivmord.

Efter några dagar på sjukhus är han fast besluten om att försöka lösa
mysteriet. Det visar sig snart att han har med maffian att göra. Och
en person som gör allt för att komma med i maffian. En mäktig man

som verkar ha mutat alla hederliga medborgare …

Larry Kent-romanerna är skrivna av flera olika författare under
många år. Historierna om privatdetektiven Kent var från början en
följetong i australiensisk radio. Det finns cirka 400 romaner och de
allra flesta är skrivna av amerikanen Don Haring och Des R. Dunn

från Australien.
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