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Forspil til mord Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: "… jeg så gulrøde ansigter og små cirkler af langsomt
flakkende lys. Jeg rejste mig, skubbede. Bordet væltede, og jeg ventede at høre braget, når det ramte gulvet.
Men tiden var suspenderet, og lyden var trukket ud – som en optagelse på femten tommer pr. sekund spillet

på en og syv ottende… nej, omvendt… en og syv ottendele spillet på …

Bordet ramte gulvet med en lyd af langsom torden. Hænder greb efter mig gennem et hav af sirup. Ansigter
kom til syne, huller åbenbarede sig i dem. Langsomme, meningsløse stemmer talte …"

En smuk kvinde beder Larry Kent undersøge sin rige søsters forlovede for at finde ud af, om han er en
golddigger, men det, der lader til at være en nem og ufarlig sag, udvikler sig hurtigt i en uheldig retning …

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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