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Fem nøgne piger Larry Kent Hent PDF Forlaget skriver: "Jeg listede på tåspidserne ud af hendes lejlighed og
gik op ad den sidste trappe til Sandy Allisons atelier. Jeg bankede på – to gange. Der hørtes ikke en lyd. Det
var ikke usædvanligt. Jeg åbnede døren og gik ind i atelieret. Mit blik ramte først billederne af de fem nøgne

skønheder. De stod alle fem på staffelierne, der var anbragt i en halvcirkel. Stofstykkerne, der ellers
beskyttede dem, dannede fem forhøjninger på gulvet.

Sandy Allison dannede en sjette …
Skæftet af en kniv stak ud fra hans ribben!"

Hvem myrdede kunstneren Sandy Allison? Og hvad har det med hans smukke nøgenmodeller at gøre? Larry
Kent undersøger på nær hold.

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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