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Da Larry Kent rejser til Australien for at finde sin ven Bradley, som er efterlyst for mord, regner han ikke med
selv at blive jagtet. Men han opdager hurtigt, at han bliver skygget af terrorister fra Vincentos organisation. Da
det går op for ham, hvad de er ude på, er det lige ved at være for sent ... 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.
Clipperen 'Ariel' maleri af John R. Spurling: Clipperen 'Golden State' maleri af Leslie A. I Yngre Edda
fortælles det at Loke engang af jætten Tjasse blev tvunget til at lokke Idun ud af Asgård ved at fortælle, at han
kendte nogle æbler, der var lige. Jagter fugle, og bliver vild ved andre hunde. I Yngre Edda fortælles det at
Loke engang af jætten Tjasse blev tvunget til at lokke Idun ud af Asgård ved at fortælle, at han kendte nogle
æbler, der var lige. På alle platforme. OG vupti: du er ude af licensfælden. Busch Busch, var en af
Hobbykædens første samarbejdspartner, da vi startede. Clipperen 'Ariel' maleri af John R. Alle priser er incl.
moms og i DKK. Der tages forbehold for fejl samt udsolgte varer.
(Se også artikler, som begynder med Marsvin) Marsvin (Phocoena phocoena) er en af de mindste af alle
tandhvaler.
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