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I løvens hule Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: Detektiverne i finansministeriet forsøger at komme en
stor kanon i Las Vegas til livs. De aflytter hans telefon og læser hans post, og midt i det hele dukker Larry
Kents navn op i en korrespondance med en velhavende mand, der tilfældigvis ønsker at blive Larry Kents

klient. En detektiv fra finansministeriet opfordrer på det kraftigste Larry Kent til at tage sagen og arbejde som
agent for dem – men man kan ikke sådan uden videre få Larry Kent til at gå på kompromis med sine

principper …

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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