
Rottefælden
Hent bøger PDF

Larry Kent

Rottefælden Larry Kent Hent PDF Da forbryderen Tom Fenton bliver dræbt, går der rygter om, at han har
gemt en halv million dollars et eller andet sted, og at kun hans revisor, Jim Carson, ved, hvor pengene er.
Efter drabet forsvinder Jim sporløst, og hans søster June hyrer Larry Kent til at opspore ham. Men hvad
stikker egentlig under? Har Jim myrdet Fenton for pengene, eller så han mordet og stak af fra morderen?

Kunne han selv være blevet dræbt? Der er mange, der gerne vil hjælpe Larry Kent med denne sag, men kun
hvis det betyder, at de får en del af den halve million, som de er sikre på, han også er ude efter. Men Larry

Kent er kun interesseret i én ting, nemlig at udføre den opgave, han er blevet hyret til – og hvis det betyder, at
han gør sin smukke unge klient glad, så er det bare en bonus…

 

Da forbryderen Tom Fenton bliver dræbt, går der rygter om, at han
har gemt en halv million dollars et eller andet sted, og at kun hans
revisor, Jim Carson, ved, hvor pengene er. Efter drabet forsvinder
Jim sporløst, og hans søster June hyrer Larry Kent til at opspore
ham. Men hvad stikker egentlig under? Har Jim myrdet Fenton for
pengene, eller så han mordet og stak af fra morderen? Kunne han
selv være blevet dræbt? Der er mange, der gerne vil hjælpe Larry
Kent med denne sag, men kun hvis det betyder, at de får en del af
den halve million, som de er sikre på, han også er ude efter. Men

Larry Kent er kun interesseret i én ting, nemlig at udføre den opgave,
han er blevet hyret til – og hvis det betyder, at han gør sin smukke

unge klient glad, så er det bare en bonus…
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