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Jungleloven Larry Kent Hent PDF I underverdenen gælder jungleloven, som kan være både hård og
ubønhørlig. Det må Larry Kent sande, da den kendte pornobladudgiver og pornofilmproducent Isadore Rubin
opsøger ham for at få hjælp. Rubins filmstjerner bliver overfaldet og hans distributionsvogne ødelagt. Larry
Kent påtager sig opgaven, men jo længere han dykker ned i underverdenen, des mere forvirret bliver han. Til
sidst står han i mord og mordtrusler til halsen og bliver nødt til at begive sig ind i det sorte Harlem for at

finde løsningen på gåderne. Men det bliver med fare for hans eget liv.

Livet er aldrig kedelig – eller sikkert – for den stilede privatdetektiv Larry Kent. Han bliver hyret til den ene
mystiske og hæsblæsende sag efter den anden, ofte af smukke kvinder eller lyssky mænd, og indimellem

beder selv CIA ham om hjælp til at løse forbrydelser eller tage på hemmelige missioner. Enhver Larry Kent-
roman bugner af smukke kvinder og skudsikker underholdning!
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