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Nazistjagt Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: "Nu vidste jeg, at Joe Denver var på rette spor – Felx
Krimm var spillevende.

I ånden så jeg Lou Morrows ansigt for mig – de skarpe intelligente træk hos den mand, der havde stået for
mig som en helt, mens jeg gik i gymnasiet. Han VAR en helt, før hans hjerne brast under tortur ... For hans

skyld måtte jeg tage med Joe Denver."

Larry Kent bliver opsøgt af lykkeridderen Joe Denver, der har fået nys om, hvor en højtstående nazist fra 2.
verdenskrig gemmer sig. Han vil have Larry Kents hjælp til at fange den berygtede Felix Krimm og tilbyder
ham 200.000 dollars for det – men det er ikke pengene, der får Larry Kent til at sige ja. Det er langt mere

personligt.

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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