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Cowboy-prinsessen Anne Lykke Hent PDF COWBOY-PRINSESSEN er historien om Molly Kingsley, som
efter sin fars død har arvet familiens ranch. Ranchen er den bedste i hele området, og er lokaliseret på

værdifuld jord. Et succesfyldt foretagende i det vilde vesten får dog aldrig lov at passe sig selv, og jagten på
den værdifulde olie truer freden for folkene på ranchen!

COWBOY-PRINSESSEN er en vaskeægte western for børn og unge. Her er både drabelige dueller,
jernbanens indtog i det uberørte westernlandskab, kærlighedsdrama og den ensomme cowboy på jagt efter

retfærdighed.

Læs også første del VILDKATTEN FRA AMERIKA

Anne Lykke er pseudonym for forfatter og journalist Niels Meyn (1891-1957). Under navnet Anne Lykke
udgav Meyn en række børne- og ungdomsbøger til piger, hvoraf mange udkom som en del af børnebogsserien
Aladdin-Bøgerne. Niels Meyn skrev under adskillige pseudonymer og debuterede som forfatter i 1911 med
bogen MED LUFTSKIB TIL MARS. Meyns forfatterskab omfatter, foruden børne- og ungdomsbøger, også

krimier, dyrebøger og noveller, hvoraf flere udkom i ugebladet Hjemmet.
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