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Kampen om olien William Marvin Hent PDF Clay Allison har en rigtig dårlig dag. Han er lige stået af toget
efter en lang rejse, og første stop er naturligvis saloonen. Clay føler Frøken Fortuna sidde ved hans side, så
han tænker ikke videre over, at det kan gå galt at spille poker med en broget flok fremmede. Det går dog ikke

just efter planen. Clay taber alle sine penge, men da han slukøret skal til at forlade saloonen, bliver han
antastet af en fremmed herre i et fint jakkesæt. Manden tilbyder Clay et job, men på trods af sin håbløse

situation er Clay for klog til at tage imod arbejde fra en fremmed, der ikke vil fortælle ham, hvad jobbet går
ud på. Manden tager imidlertid ikke nej for et svar, og så snart Clay har forladt saloonen, mærker han et slag i
baghovedet. Da han vågner op igen, sidder han i et kørende tog over for den fremmede, der hurtigt gør det

klart for Clay, at han har givet ham et tilbud, man ikke kan afslå.

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.

William Marvins westernserie, Sexy Western, følger 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.

 

Clay Allison har en rigtig dårlig dag. Han er lige stået af toget efter
en lang rejse, og første stop er naturligvis saloonen. Clay føler

Frøken Fortuna sidde ved hans side, så han tænker ikke videre over,
at det kan gå galt at spille poker med en broget flok fremmede. Det
går dog ikke just efter planen. Clay taber alle sine penge, men da han

slukøret skal til at forlade saloonen, bliver han antastet af en
fremmed herre i et fint jakkesæt. Manden tilbyder Clay et job, men
på trods af sin håbløse situation er Clay for klog til at tage imod

arbejde fra en fremmed, der ikke vil fortælle ham, hvad jobbet går ud
på. Manden tager imidlertid ikke nej for et svar, og så snart Clay har
forladt saloonen, mærker han et slag i baghovedet. Da han vågner op
igen, sidder han i et kørende tog over for den fremmede, der hurtigt
gør det klart for Clay, at han har givet ham et tilbud, man ikke kan

afslå.

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.



William Marvins westernserie, Sexy Western, følger 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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