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Texas er et skrapt område, en kæmpestat med en Mafia-operation i samme størrelsesorden og med masser af
olie. Et af de rigeste felter er Klingman's Wells, og hvis oliestrømmen herfra blev stoppet, ville den, der
kontrollerede kilderne og rørledningerne, kunne kontrollere hele landet. Nogen opkøber alle aktier i
Klingman's Wells. Men hvem? Mack Bolan - Hævneren - beslutter sig for at se nærmere på sagen, for er det
Mafiaen, skal den stoppes. Koste hvad det vil...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.
Kaj Skagen er født i Strandebarm den 23. april 1902 i Kristiania, død 16. a. Tom Buk-Swienty holder
inspirerende og lærerige foredrag om 1864, Dybbøl og Kaptajn Dinesen. Historie quiz med 10 spørsmål og 4
svaralternativ. Islam (arabisk:  مالسإلاDIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant
de store verdensreligionene.
Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen. Hans bøger har opnået stor succes og det samme har

hans foredrag. Islam (arabisk:  مالسإلاDIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant
de store verdensreligionene. Foreldrene var kunstmaleren og rektoren Kaare Johan Skagen (1911-93) og
læreren Mary Emilie Skagen (1917- 2007). Hans bøger har opnået stor succes og det samme har hans
foredrag. En lærerik quiz som passer for de fleste fra eldre junior og oppover. Allan Hyde (born 20
December 1989) is a Danish actor. Jewish eschatology is the area of theology and philosophy concerned with
events that will happen in the end of days and related concepts, according to the Hebrew. Den som bekjenner
seg til islam. Den som bekjenner seg til islam. 1848 er et skelsættende år i Danmarks historie.

