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Dødsdans i Colorado Don Pendleton Hent PDF Det er en fælde - og Bolan ved det! Han ved også, at de mænd
ikke er almindelige Mafia-folk. Det er en veltrænet paramilitær styrke bevæbnet med de mest avancerede
våben, og de vil bekæmpe Bolan på hans egen måde. De er en lille hær, mens Bolan er alene og mafiaen

nøjes ikke med at bruge Bolans egen taktik mod ham. De har deres egen eksplosive Hævner parat til kamp ...
høj, hård og uovervindelig!

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.

 

Det er en fælde - og Bolan ved det! Han ved også, at de mænd ikke
er almindelige Mafia-folk. Det er en veltrænet paramilitær styrke

bevæbnet med de mest avancerede våben, og de vil bekæmpe Bolan
på hans egen måde. De er en lille hær, mens Bolan er alene og

mafiaen nøjes ikke med at bruge Bolans egen taktik mod ham. De
har deres egen eksplosive Hævner parat til kamp ... høj, hård og

uovervindelig!

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.
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