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Hævnens øjeblik William Marvin Hent PDF I en uges tid har den løsslupne cowboy Clay Allison været gæst
på sin ven Ehrlichmans ranch uden for Albilene Texas. Hele ugen har de to mænd været dødsens berusede, og
de har brugt det meste af tiden på de tre bordeller, som byen har at byde på. Efter en særlig vild nat, hvor
Clay endda lod sig forføre af Ehrlichmans unge kone, rider de to småfulde kammerater en tur over prærien.
Rusen bliver dog brat afbrudt, da de finder et halvråddent lig, som kragerne allerede har mæsket sig grundigt
i. Ehrlichman genkender staklen som hans regnskabsfører, der for en uges tid siden var reddet af sted mod
banken for at indsætte 1000 dollars. Ehrlichman var gået ud fra, at manden var stukket af med pengene, men

nu er spørgsmålet, hvem der slog ham ihjel, og hvor pengene er? Clays liv kompliceres yderligere, da
Ehrlichman opdager konens utroskab, og hun giver sig til at skrive bedende kærestebreve til sin tidligere

elsker.

William Marvin Jr. er pseudonym for den svenske forfatter Bengt-Åke Cras (f. 1943). Cras har skrevet et utal
af ungdomsbøger, noveller, dokumentariske bøger og en lang række romaner af den særlige genre, som han
kalder "sexy western". Clas‘ bøger er altid fyldt med dramatik og underholdning, uanset om de handler om
ishockey, Det vilde Vesten eller noget helt tredje. Ud over pseudonymet William Marvin Jr. har Clas udgivet

under navnene Carina Fjällström, John Burell, Janne Bond og Ivar Backhoff.

I William Marvins westernserie, Sexy Western, følger vi cowboyen Clay Allison og hans oplevelser rundt
omkring i Det vilde Vesten. Clay har et stort talent for at rode sig ud i alle de underholdende situationer, der
skal til for at skabe en god tju-bang-roman. Marvins kombination af god gammeldags cowboyer og indianere

blandet med lidt hed sex her og der garanterer underholdningen, så snart man åbner en af hans bøger.

 

I en uges tid har den løsslupne cowboy Clay Allison været gæst på
sin ven Ehrlichmans ranch uden for Albilene Texas. Hele ugen har
de to mænd været dødsens berusede, og de har brugt det meste af
tiden på de tre bordeller, som byen har at byde på. Efter en særlig
vild nat, hvor Clay endda lod sig forføre af Ehrlichmans unge kone,
rider de to småfulde kammerater en tur over prærien. Rusen bliver
dog brat afbrudt, da de finder et halvråddent lig, som kragerne

allerede har mæsket sig grundigt i. Ehrlichman genkender staklen
som hans regnskabsfører, der for en uges tid siden var reddet af sted
mod banken for at indsætte 1000 dollars. Ehrlichman var gået ud fra,
at manden var stukket af med pengene, men nu er spørgsmålet, hvem

der slog ham ihjel, og hvor pengene er? Clays liv kompliceres
yderligere, da Ehrlichman opdager konens utroskab, og hun giver sig

til at skrive bedende kærestebreve til sin tidligere elsker.

William Marvin Jr. er pseudonym for den svenske forfatter Bengt-
Åke Cras (f. 1943). Cras har skrevet et utal af ungdomsbøger,

noveller, dokumentariske bøger og en lang række romaner af den
særlige genre, som han kalder "sexy western". Clas‘ bøger er altid
fyldt med dramatik og underholdning, uanset om de handler om

ishockey, Det vilde Vesten eller noget helt tredje. Ud over
pseudonymet William Marvin Jr. har Clas udgivet under navnene
Carina Fjällström, John Burell, Janne Bond og Ivar Backhoff.



I William Marvins westernserie, Sexy Western, følger vi cowboyen
Clay Allison og hans oplevelser rundt omkring i Det vilde Vesten.
Clay har et stort talent for at rode sig ud i alle de underholdende

situationer, der skal til for at skabe en god tju-bang-roman. Marvins
kombination af god gammeldags cowboyer og indianere blandet med
lidt hed sex her og der garanterer underholdningen, så snart man

åbner en af hans bøger.
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