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Tim Ryan i krig mod Mars - Raketeskadrille 34 nr. 1 James Morris Hent PDF Tim Ryan er oberst i
raketeskadrille 34, der er sat i verden for at holde lov og orden i verdensrummet.

Obersten og hans mandskab kommer på en alvorlig prøve, da forlydender om uidentificerede flyvende
objekter på et kort øjeblik forandres til en egentlig trussel fra en gruppe fremmede Marsboere.

Raketeskadrille 34 bliver sendt af sted for at nedkæmpe fjenden. Ingen ved helt, hvad de er oppe imod, men
Tim Ryan har en fornemmelse af, at disse væsner er sværere at bekæmpe end først antaget - og desværre får

han ret ...

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer
igennem sin karriere (heriblandt under navnet James Morris, mens det mest kendte og anvendte var Charles
Bristol). Han skrev over 300 værker i forskellige genrer - lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn

debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.
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