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Hi-fi mordet Larry Kent Hent PDF Ville De have troet på, at nogen kunne være sluppet godt fra et mord på en

feteret radio- og tv-stjerne, og det endda lige for øjnene af et par tusind af hendes tilbedere? Ja, jeg skal
indrømme, at jeg aldrig havde forestillet mig den mulighed, ellers havde jeg naturligvis måttet gøre noget for
at forhindre det. <br/> Dermed ikke sagt at Caroline Troy ikke fortjente at dø! Hun havde gjort adskillige
menneskers liv herunder min klients – hendes egen søsters – til et sandt helvede. Og hvor mange af disse

mennesker befandt sig i dette øjeblik i radiohusets store koncertsal? Hvor mange af dem havde haft mulighed
for at begå mordet? <br/> Jo, der var virkelig en god grund til, at John Wagner – min gamle, trofaste ven fra
mordkommissionen – bagefter fortalte mig, at dette sikkert var en af mine største og mest sensationelle

sager…
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