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Den forsvundne millionær Larry Kent Hent PDF Larry Kent kører langs strandvejen, da han ser en ung pige i
en jolle signalere efter hjælp. Han når ud til hende, og hun trygler ham om at redde hendes ven, der har været
under vandet i over to minutter. Det lykkes Kent at få ham op, men da er det allerede for sent. – Han blev
myrdet under vandet… erklærer den kønne pige. – Ja. Af en scubadykker, siger Larry Kent – for hvem var
scubadykkeren, der sneg sig væk langs havbunden, mens Larry Kent forsøgte at redde den unge mand? Var
han på vej hen til den motorbåd, der speedede op nogle snese meter borte? Eller luskede han stadig rundt
dernede og ledte efter et eller andet? Larry Kent sætter sig for at finde ud af, hvad der er sket, og undervejs

kunne det jo være, han kunne lære den smukke blondine lidt bedre at kende…
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