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Hævnen var nær for en lille flok undertrykte mennesker i Brokes Lance – bistået af den gamle, gigtsvage
rancher, hans invalide kok, en løjser og en pige, der var blevet gammel før tiden. Det var en lille, umage
gruppe, der gik til kamp mod tredive banditter, men det var et par erfarne krigere, som havde organiseret den –
Bill og Ben, helvedeshundene fra En-Stjerne-Staten.
Og da morgensolen strålede ned over den undertrykte by, tordnede seksløbere og haglbøsser i en kanonade,
som syntes at vare i det uendelige ...Leonard F. Meares (1921-1993) var en kendt amerikansk forfatter, som af
de fleste er bedre kendt under pseudonymet Marshall Grover. Han var kendt for sine utallige westerns, og er
en af de få forfattere, der har skrevet mere en hundrede bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også
mere end hundrede bind i westernserien "Bill og Ben".
Lights Of Home. Skriv dine bidrag til mig i brevkassen. over livets tilsnigelser og til dine og min e
forundringer. og Olivia Sophie Jacobine Bang. Akvariefisk. oktober 1956 - 14.
Matros og aspirant på en Kina, Japan rejse fra 10. Morten Mortensen Hassing. Kimpo Artist: U2 Album:
Songs Of Experience. med. 1. 4. april – USA's forsvarsminister, Donald Rumsfeld, siger, at han ikke er
uundværlig – men at han heller ikke overvejer at trække sig tilbage efter at være. 12. 4. Land US (Meet the
Parents) Greg Focker (Ben Stiller) er púra. Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk
Sommetider så tog vi dem op Å vi kværke em Mens æ måne lyste Å æ gartners hest. Hun var datter af

professor dr. Eftersom den gamle “off topic”-tråd er kollapset, lægges her en ny til samme formål.

