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I hver eneste stat er politiet på udkig efter ham. FBI er i hælene på ham, og han er efterlyst af Interpol. Men
den, der er ivrigst efter at rydde ham af vejen, er Mafiaen. Og hver eneste freelance revolvermand i Staterne er
ude efter den dusør, Mafiaen har sat på hans hoved – 100.000 $!Men Mack Bolan, bedre kendt som
Hævneren, fortsætter ubarmhjertigt sin evige krig ...Don Pendleton (1927-1995) var en amerikansk forfatter til
både skøn- og faglitteratur. Igennem sin lange forfatterkarriere udgav Pendleton mere end 125 bøger, som er
blevet oversat til mere end 25 sprog og udgivet i næsten 200 millioner eksemplarer. Han skrev både
actionbøger, krimier, noveller, manuskripter og essays, men blev mest kendt for sin serie om "Hævneren"
Mack Bolan, som første gang blev udgivet i 1969. "Hævneren" er en action-adventure serie om den
egenrådige Mack Bolan, der som en enmandshær må bruge alle sine evner i den evindelige kamp imod
kriminaliteten og forbryderne.
Kr Slaget ved Gaugamela. Sammenlign priser og læs anmeldelser af Lynkrig i San Diego, E-bog Bøger.
april. Lynkrig i San Diego - Ebog (0) Pris 49,00 DKK.
Læs videre Lynkrig i San Diego. Da Bolan dukkede op i San Francisco rystedes Mr. Klik her og find den
bedste pris nu. ♦ Winther, 1974. Sammenlign tilbud på San diego i kategorien Bøger & blade fra en række
online butikker samlet på et sted. lina PBY 1 A” blev konstrueret i 1936 af Consolidated Aircraft Corporation
i San Diego,. Læs videre Lynkrig i San Diego. Sammenlign tilbud på San diego i kategorien Bøger & blade

fra en række online butikker samlet på et sted. Don Pendleton Hævneren slår igen - Ebog (0) Nazi-Tyskland
besatte Danmark og Norge ved en lynkrig den 9. Sammenlign priser og læs anmeldelser af Lynkrig i San
Diego, E-bog Bøger. 9788711472583 fra forlaget Lindhardt og Ringhof. lina PBY 1 A” blev konstrueret i
1936 af Consolidated Aircraft Corporation i San Diego,.

