
Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles, stridsflygaren

1940Utgiven i Sverige

1934Utgiven i England

12 uppl.Svensk upplaga

304Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Blandade förstvärldkrigshistorier på 266;e flygdivisionen med sina Camelplan.
Algy förkommer även här som Algernon Montgomery. Kanske fíck han inte heta det ? Han lade i
senare böcker till efternamnet “Lacy”. OK läsning.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger

Tyska
krigsmakten

Medarbetare: Skurken:

1934

Biggles, stridsflygaren

Första världskriget
Tidsperiod

4

Biggles åter i elden

1941Utgiven i Sverige

1932Utgiven i England

10 uppl.Svensk upplaga

330Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Boken består av en samling  avslutade berättelser om flygupplevelser med en division
Camel-plan i Frankrike under första världskriget.
De två sista handlar dock om Biggles (enda) relation till en kvinna, Marie Janis som visar sig vara
spion. Biggles tröstar sig med whiskey (enda gången?) efter avslöjandet men befordras till
Major.  Marie försvinner för evigt ur Biggles värld, och några kvinno- eller spritrelationer kommer
aldrig mer att existera.  Eller ?
Algy kommer in i bilden som Algernon “Montgomery” ånyo.

BBB
Betyg:

Algy Tyska
krigsmakten

Medarbetare: Skurken:

1932

Biggles åter i elden

Första världskriget
Tidsperiod

7

Spionflygarna

1942Utgiven i Sverige

1933Utgiven i England

2Svensk upplaga

345Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna historia utspelas vid tysk-franska fronten i första världskriget, en uppgift som tydligen inte
omslagstecknaren kände till eftersom han har avbildat ett “modernt” monoplan på omslaget.
Boken handlar om de båda engelska flygarna Rex Lovell och Tony Fraser, som utnämns av
major Trevors till tyska flygspioner tack vare deras goda kunskaper i språket.
En tysk spion påverkar deras uppdrag negativt och problemet är att identifiera honom. En klart
misstänkt kandidat är kapten Fairfax.
W.E.Johns har  tendensen att ibland komplicera handlingen för mycket i vissa böcker.
Spionflygarna är en av dom, tillsammans med den tröglästa “Biggles i Knipa”. Jämför gärna
denna bok men den betydligt mer välskrivna “Biggles flyger Österut”.

SS
Betyg:Medarbetare: Skurken:

1933

Spionflygarna

Första världskriget
Tidsperiod

© Mats Röjne



Worrals vid flyget

1943Utgiven i Sverige

1941Utgiven i England

2Svensk upplaga

368Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

WWW
Betyg:

Frecks
Medarbetare: Skurken:

1941

Worrals vid flyget

Andra väldskriget
Tidsperiod

Worrals på hemligt uppdrag

1944Utgiven i Sverige

1942Utgiven i England

1Svensk upplaga

384Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1942

Worrals på hemligt uppdrag

Andra väldskriget
Tidsperiod

Worrals i Frankrike

1944Utgiven i Sverige

1942Utgiven i England

1Svensk upplaga

380Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1942

Worrals i Frankrike

Andra väldskriget
Tidsperiod

© Mats Röjne
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Biggles i tropikerna

1944Utgiven i Sverige

1934Utgiven i England

9 uppl.Svensk upplaga

382/383Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles och Algy (Ginger fanns inte då) tar ett jobb för Brittiska Gyuanas flygbolag. Bok med
blandade historier i mellankrigstid. Kinesen Li Chi ppresenterar sig.

BB
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1934

Biggles i tropikerna

Mellankrigstiden
Tidsperiod

9

Biggles i Öknen

1944Utgiven i Sverige

1942Utgiven i England

10 uppl.Svensk upplaga

366/367Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Gänget från slaget vid Storbritannien (Biggles i fält) har fått ett hett uppdrag i öknen vid
Sudan/Libyen. En hel del flygplan försvinner med VIP-personer, och tyskarna misstänks ligga
bakom problemet.
Genom att använda ett magnetfält kan fienden styra om flygplan från sin rutt. Den tyske officeren
som ligger bakom allt förtret heter von Zoyton, men han visar sig dock vara en gentleman som
följer krigets hederskodex (dvs han är som Biggles).
Flygplanen som används är Spitfires mot Messerschmidts 109. Flygstriderna liknar första
världskrigets. Bra bok.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie
Tug
Tex

von Zoyton
Medarbetare: Skurken:

1942

Biggles i Öknen

Andra världskriget
Tidsperiod

28

Biggles i knipa

1944Utgiven i Sverige

1943Utgiven i England

9 upplSvensk upplaga

386/387Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles får i uppdrag att rädda en Italiensk prinsessa i Monaco, men försvinner. Vännerna åker
dit för att leta efter honom och irrar runt i Franska sydkusten i jakt efter ledtrådar. Till slut hittas
han sårad i prinsessans vård. Situationen förvärras genom en invasion av Italienska soldater.
Mycket detaljerad beskrivning av Monaco, WE Johns har förmodligen varit där på semester
innan kriget.
Läs bara de tidigare upplagorna, de viktiga kartor som krävs för orientering runt Monaco finns
inte med i de senare.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Italienska
krigsmakten

Medarbetare: Skurken:

1943

Biggles i knipa

Andra världskriget
Tidsperiod

30
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Biggles i orienten

1944Utgiven i Sverige

1944Utgiven i England

9 uppl.Svensk upplaga

414/415Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles med mannar är stationerade i Dum Dum i Indien i syfte att bekämpa japaner med
Hurricaneplan. Av någon anledning störtar flera plan av oförklarlig anledning. Hur dessa
störtningar går till ska jag inte avslöja eftersom det är hela idén med boken.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie
Tex Tug Taffy
Ferris etc.

Japanska
krigsmakten

Medarbetare: Skurken:

1944

Biggles i orienten

Andra världskriget
Tidsperiod

31

King vid commandotrupperna

1945Utgiven i Sverige

1943Utgiven i England

2Svensk upplaga

412-Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

W.E.Johns skrev tio stycken böcker om “Gimlet”, dvs kapten King kallad “Borret” av sina vänner.
I denna bok hjälper motståndsrörelsegossen “Valpen”  Borret King att utföra sabotage i det
ockuperade Frankrike.

KKK
Betyg:

Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1943

King vid commandotrupperna

Andra väldskriget
Tidsperiod

Worrals stora kupp

1945Utgiven i Sverige

1943Utgiven i England

1Svensk upplaga

429Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Engelska flyget behöver överföra ett antal Spitfires för att försvara Malta, och Worrals lägger in
sin personlig plan att anlägga en landningsbana och en tankningsdepå i Cevennerna mitt i det
tyskockuperade Frankrike. Worrals och Frecks åker till området och lyckas med uppgiften i
samarbete med den lokala motståndsrörelsen.
En riktigt bra bok.

WWW
Betyg:Medarbetare: Skurken:

1943

Worrals stora kupp

Andra väldskriget
Tidsperiod
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King åter i farten

1946Utgiven i Sverige

1944Utgiven i England

2Svensk upplaga

431Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Borret och Valpen  alierar sig med den Franska motståndsrörelsen för att bl.a. rädda engelska
fångar som fungerar som sköld på Renaultfabriken.

KKK
Betyg:

Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1944

King åter i farten

Andra väldskriget
Tidsperiod

King & Co

1946Utgiven i Sverige

1946Utgiven i England

1Svensk upplaga

468Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Äventyr i efterkrigstid. Kapten King alias “Borret” ärver ett gods i Skottland vilket utnyttjas av
gangsters för olaglig whiskey tillverkning. Borret försvinner men räddas av vännera Valpen,
Bobby och Trappern. Gänget får jobba hårt för att spränga ligan. Läsvärd.

KKK
Betyg:

Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1946

King & Co

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

Worrals flyger österut

1946Utgiven i Sverige

1944Utgiven i England

2Svensk upplaga

447Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Worrals och Frecks reser till Beirut för att stoppa leveranser av papper som används för att trycka
propagandablad som används för att reta upp krigiska araber mot England.
Till hjälp får dom machoaraben Nimrod som under hela boken inte kan sluta att förvånas att två
“bints” (flickor) kan ställa till så mycket oreda.
Boken genomsyras av feminism på flickornas sida. Men, rätt OK Worralsbok.
Höjdpunkten är när Frecks ska hämta ett plan i öknen och anfalls av skurkaktiga araber.

WW
Betyg:Medarbetare: Skurken:

1944

Worrals flyger österut

Andra väldskriget
Tidsperiod
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Worrals i Söderhavet

1946Utgiven i Sverige

1945Utgiven i England

1Svensk upplaga

466Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1945

Worrals i Söderhavet

Mellankrigstid
Tidsperiod

Biggles slår till

1946Utgiven i Sverige

1946Utgiven i England

8 uppl.Svensk upplaga

464/465Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Kinesen Li Chi som Biggles och Algy kände sedan boken “Biggles i Tropikerna” dyker upp i
London och meddelar att han har ett lager gummi på en ö vid Malackahalvön. Området
kontrolleras numera av grymma japaner. Biggles och hans vänner får i uppdrag att transportera
det för krigsindustrin viktiga gummit till Indien med flygplan. Fienden personifieras av amiral
Tamashoa, som planerar att invadera ön.
Bra läsning med en mycket trevligt avslut, som visar att Biggles inte varje gång själv måste lösa
alla problem med enbart sina vänner och enbart pistoler.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Tug
Tex
Bertie

Japanska
krigsmakten

Medarbetare: Skurken:

1946

Biggles slår till

Andra världskriget
Tidsperiod

33

Worrals i Australien

1947Utgiven i Sverige

1947Utgiven i England

3Svensk upplaga

512Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Frecks
Janet

Medarbetare: Skurken:

1947

Worrals i Australien

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

© Mats Röjne

mailto:rojne@teamsat.se


Biggles rensar luften

1947Utgiven i Sverige

1946Utgiven i England

10 uppl.Svensk upplaga

510/511Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Ett gangstergäng bestående av gamla nazisterna Renkell, Gontermann, Baumer och Preuss
tilsammans med italienaren Scaroni och den amerikanska gangstern Grindler utövar fräcka
stölder med hjälp av tre toppmoderna flygplan som utvecklats av tyskarnna (dvs av Renkell) i
slutet av kriget. Skurkarna har baser i nordöstra hörnet av Afrika. Biggles lämnar sin befattning
inom RAF som flottiljchef och ansluter sig till Scotland Yards flygpolis, tilsammans med Algy,
Ginger och Bertie. Grabbarna lyckas med konststycket att till sist eliminera alla skurkarna. I en
biroll för skurksidan träffar vi även genntlemannen och  flygaresset von Zoyton som vi minns från
“Biggles i Öknen” . Han flyr i slutet på boken vilket tyder på att W.E. Johns vill använda honom i
kommande böcker liksom von Stahlhein. Men gjorde han det ? OK bok.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

F.d. nazister

von Zyoton
(igen)

Medarbetare: Skurken:

1946

Biggles rensar luften

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

34

King gör rent hus

1948Utgiven i Sverige

1947Utgiven i England

2Svensk upplaga

546Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1947

King gör rent hus

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

Worrals i urskogen

1948Utgiven i Sverige

1948Utgiven i England

2Svensk upplaga

544Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Worrals och Frecks flyger till Sydafrika för att finna sin vän Bill som försvunnit när han åkt till sin
farbror Dick Ashton för att hjälpa honom med transporter till sin guldinmuting. Onskefulla män vill
komma över guldet och gör otrevliga aktiviteter för att uppnå sina mål.

WW
Betyg:

Frecks
Bill

Shardwell
Medarbetare: Skurken:

1948

Worrals i urskogen

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod
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Biggles flyger vidare

1948Utgiven i Sverige

1947Utgiven i England

Svensk upplaga

519Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna bok innehåller tre separata historier med Biggles, King och Worrals i huvudrollerna.
Biggles division gör en räd mot en hemlig bränsledepå Schwartzwald. Kapten Kings mannar ska
rädda gummiträdsfrön från Saigon och Worrals spränger ett tyskt fiendenäste i England.

OK läsning....

BBB
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1947

Biggles flyger vidare

Andra världskriget
Tidsperiod

32

Biggles jagar storvilt

1948Utgiven i Sverige

1948Utgiven i England

Svensk upplaga

542Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1948

Biggles jagar storvilt

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

36

King i orienten

1949Utgiven i Sverige

1948Utgiven i England

3Svensk upplaga

576Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna bok har liknande upplägg som “Biggles flyger Västerut”.
15-åriga Tonys pappa dödas av skurkarna Smith och Gray i jakten på en skattkarta i
pensionatsmiljö i Skotska höglandet. Av sin pappas advokat får Tony ett brev som hans Far
skrivit som berättar om en ovärdelig jadeskatt gömd i Siam (Thailand).
Valpen, Borret och Bobby sammanstrålar i pensionatet och huvudskurken Tuanik anländer även
dit för att stjäla den viktiga kartan. Tuanik luras iväg med en falsk karta , och gänget beslutar att
åka till Siam på skattsökarjakt. Tyvärr återser grabbarna skurkarna redan vid hamnen i Bangkok...

KKK
Betyg:

Valpen
Bobby
Tony

Tuanik
Smith
Gray

Medarbetare: Skurken:

1948

King i orienten

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod
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Biggles på u-båtsjakt

1949Utgiven i Sverige

1948Utgiven i England

Svensk upplaga

578Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Ubåtskaptenen Von Schönbeck sitter på en gömd guldskatt belägen på en ö mellan
Falklandsöarna och Sydpolen. Biggles med vännerna upprättar en bas på en ö med två
sjöfllygplan för att leta efter U 517. Bra !

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Von
Schönbeck
(ex nazist)

Medarbetare: Skurken:

1948

Biggles på u-båtsjakt

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

35

King griper in

1950Utgiven i Sverige

1949Utgiven i England

2Svensk upplaga

614Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Miljonären Vanderskell anlitar Valpen för att rädda sin kidnappade son som hålls i förvar i den
franska byn Vallonceau (i närheten av Nice, W.E.Johns favoritområde) av fransk-amerikanska
gangsters. Bobby och Trappern följer med Valpen dit, och det visar sig att fler personer är
inblandade i byn än man kan ana.
Valpen har svårigheter att lösa fallet, men som tur är beger sig King dit i rättan tid i sin Bentley (!).

KK
Betyg:

Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1949

King griper in

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

Worrals jagar kontraband

1950Utgiven i Sverige

1949Utgiven i England

2Svensk upplaga

610Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Detta är den nionde och sista boken i den svenskutgivna Worralsserien. Worrals och Frecks
beger sig till Egyptien för att spränga en vapensmugglarliga som hotar att utrusta olika fiender (till
Engelska samväldet) med vapen. För att vara trovärdig mot smugglarna tvingas först Worrals sälja
100 kg hasch till narkotikalangare, en åtgärd som inte polisen direkt ansåg lämplig. Men Worrals
förklarar “det får dom tag i ändå”. Genom att sprida ryktet att flickorna även har vapen att försälja
får dom även kontakt med vapensmugglarligan. Efter ett möte i Sinaiöknen rymmer flickorna till
fots med enbart mandariner och choklad till mat, och jagas av skurkarna. De får lyckligtvis kontakt
med ett flygplan via en fickspegel - typiskt tjejer att ha en spegel i handväskan.
Denna bok är den sist utgivna svenska Worrals. De två sista Worralsböckerna kom 1949 och
1950 men översattes aldrig till svenska. Se www.wejohns.com

Betyg:
Frecks
Medarbetare: Skurken:

1949

Worrals jagar kontraband

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod
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Biggles i Paradisdalen

1950Utgiven i Sverige

1949Utgiven i England

Svensk upplaga

612Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles och hans vänner Algy, Ginger och Bertie beger sig till Arentinas djungler för att hämta
sin gamle vän Angus Mackail (se Biggles i Fält) som lurats att köpa in sig i ett lantbruksområde
kallat Paradisdalen.
Området bevakas av dr Liebgartens nfödingar och ingen kan lämna området helskinnad.
Skurkarna i historien är flera, även vår välkände Erich von Stalhein ingår i den skumma
samlingen. Syftet med Paradisdalen avslöjas av Biggles,  som  tillsammans med sina vänner och
Paradisdalens invånare naturligtvis klarar  av skivan.
Denna bok är som sagt lite repetiv i sin idé, se “Biggles och den mystiska ön”, dvs: 1) Galen
diktator 2) Fångar i fångläger  3) Dum millitär vaktstyrka.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie
Angus

Stalhein
dr Liebgarten

Medarbetare: Skurken:

1949

Biggles i Paradisdalen

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

37

Biggles i Antarktis

1950Utgiven i Sverige

1949Utgiven i England

Svensk upplaga

587Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

En man ber Biggles att följa med till Sydpolen för att bärga en skatt som han vet finns i ett
fastfruset fartyg där nere. Biggles som vill ha lite omväxling går med på det och ordnar en
expedition. Så flyger de mot Falklandsöarna som är brittiskt territorium. Därifrån kan de operera.

Men det är inte bara Biggles och hans män som är ute efter guldet !

(omdöme enligt Emil Breding)

BBB
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1949

Biggles i Antarktis

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

38

Biggles landar i Kina

1951Utgiven i Sverige

1950Utgiven i England

Svensk upplaga

648Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Stalhein
Medarbetare: Skurken:

1950

Biggles landar i Kina

50-talet
Tidsperiod

39
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Biggles som flygdetektiv

1951Utgiven i Sverige

1952Utgiven i England

Svensk upplaga

622Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här inleds Biggles karriär som flygdetektiv inom Scotland Yard. Historierna är något omustiga
jämfört med tidigare äventyr.

Biggles med gänget jagar efter nylonstrumpor med små Austerplan. Tja...

BB
Betyg:

Ginger
Medarbetare: Skurken:

1952

Biggles som flygdetektiv

50-talet
Tidsperiod

44

King i okänt land

1952Utgiven i Sverige

1951Utgiven i England

1Svensk upplaga

682/683Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

En orkidésamlare vid namnet Banford har haft tråkigheter i den Centralamerikanska djungeln,
och Borret och hans mannar åker dit och undersöker fallet. Efter besvärliga transporter fram
mellan baslägret ocg pyramider upptäcker King att en anläggning för raketbaser håller på att
byggas.
Ganska trist läsning..mest tråkigt vandrande.  Jag ger ett K för den bleka historien.

K
Betyg:

Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1951

King i okänt land

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

Biggles i Arabien

1952Utgiven i Sverige

1951Utgiven i England

Svensk upplaga

656Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1951

Biggles i Arabien

50-talet
Tidsperiod

40
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Biggles och luftpiraterna

1952Utgiven i Sverige

1951Utgiven i England

Svensk upplaga

684Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

En flygburen brottsorganisation misstänks att ha stulit en guldtransport från gruvföretaget Barula
Creek i Australiens öken. Biggles och Ginger flyger dit och finner spår som leder till Monte Carlo.
Algy och Bertie beger sig till  Franska sydkusten för att finna en medlem i bandet som tappat en
knapp och petar tänderna (svaga ledtrådar tycks det).

Bertie försvinner spårlöst och rapporteras senare ha försökt skjuta mer Marcel över oasen El
Asile i Nordafrikas öken. El Asile fungerar som en flygbas för brottsorganisationen som von
Stahlhein ingår i.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie
Marcel

Stalhein
Medarbetare: Skurken:

1951

Biggles och luftpiraterna

50-talet
Tidsperiod

41

King tar hem spelet

1953Utgiven i Sverige

1950Utgiven i England

1Svensk upplaga

721Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Jag retar mig på att Bobby i denna bok benämns “Kopparn” . Kunde inte översättaren Josef
Almqvist kommit ihåg att personen “Copper”  alltid har kallats “Bobby”  i de tidigare
översättningarna av King ? I “King i okänt land” heter han Bobby som han själv översatte.
Det skulle vara som att plötsligt kalla Ginger för “Rödtott”.

KK
Betyg:

Valpen
Kopparn
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1950

King tar hem spelet

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

Biggles första kupp

1953Utgiven i Sverige

1951Utgiven i England

Svensk upplaga

693Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna bok är den enda svenskutgivna Bigglesbok som berättar om hans ungdom. “The boy
Biggles” översattes tyvärr aldrig till svenska.
Boken är som en normal pojkbok där handlingen är förlagd till en Engelsk internatskola, en sorts
“Singelton” eller “Tom Brown” fast med Biggles i huvudrollen. Men visst -  rätt bra bok.

BBB
Betyg:Medarbetare: Skurken:

1951

Biggles första kupp

Biggles ungdom
Tidsperiod

2

© Mats Röjne



Biggles på farlig mark

1953Utgiven i Sverige

1952Utgiven i England

7Svensk upplaga

725Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1952

Biggles på farlig mark

50-talet
Tidsperiod

43

King och tempelskatten

1954Utgiven i Sverige

1952Utgiven i England

1 ?Svensk upplaga

760Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Grabbarna reser till Cypern för att bevaka gangsterns Kniftos (alias Kniven) aktiviteter på ön.
Skurkarnas mål är att stjäla ovärdeliga grekiska statyer från ett underjordiskt tempel.

KK
Betyg:

Valpen
Kopparn
Trappern

Kniven
Medarbetare: Skurken:

1952

King och tempelskatten

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

Rex i världsrymden

1954Utgiven i Sverige

Utgiven i England

1Svensk upplaga

758Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här börjar W.E. Johns skriva om Rex, pojken som tillsammans med sin far “Tigern” träffar den
genialiske professor Brane och hans trogna betjänt Judkins.

Kvartetten reser till Månen, Venus och Mars i professorns rymdraket med olika småäventyr som
följd. W.E frossar i “fakta” om tyngdlöshet och starthastigheter, som säkert 50-talets läsare tyckte
var spännande.

Visst - den går att läsa, men man saknar “realismen” i Biggles, King och Worrals.

RR
Betyg:

Tigern
Professorn
Judkins

Medarbetare: Skurken:

Rex i världsrymden

Tidsperiod

© Mats Röjne



Biggles farligaste fiende

1954Utgiven i Sverige

1953Utgiven i England

4Svensk upplaga

731/732Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Nu uppträder von Stahlhein (i vissa böcker äldre stavas hans namn Stalhein, vilket som nu är
korrekt) som fiende till Biggles i Bahamas övärld, letandes efter ritningar efter framlidne Werner
Wolff på olika äldre tyska raketer (typ V1, V2 etc) i syfte att sälja dessa till fienden, dvs Sovjet.

Jakten slutar på en ö som både Biggles och Stalhein hittar samtidigt. Johns använder sig vanliga
metod att bygga upp spänningen genom att medlemmarna i Biggles gäng försvinner från
varandra. OK bok.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1953

Biggles farligaste fiende

50-talet
Tidsperiod

46

Biggles går till attack

1954Utgiven i Sverige

1953Utgiven i England

5Svensk upplaga

762/63Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1953

Biggles går till attack

50-talet
Tidsperiod

47

King möter svart magi

1955Utgiven i Sverige

1954Utgiven i England

1Svensk upplaga

798Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna bok är den sista skrivna Kingboken (det skrevs 10 stycken) . King utnämns till guvernör
till den brittiska ön Santelucia i västindien. Grabbarna åker dit och avsätter negern Christian som
olovandes själv har utropat sig till guvernör. Huvudsakliga inkomsterna på ön sker med
byteshandel av sockerrör mot sprit och opium. Arbetskraften sker av zombies som har förhäxats
av  trollkarlen Shambo.
Intrigen är lysande, men boken lyfter inte. Man får intrycket att hela befolkningen består av tio
personer, varav hälften är goda och hälften är onda. Dom onda avrätttas “av misstag” av Borret
King och hejdukar.
Jag ger två K för boken. Tydligen tröttnade W.E. Johns på “Gimlet” efter denna bok och började
skriva rymdberättelser .  (se Rex)

KK
Betyg:

Valpen
Bobby
Trappern

Medarbetare: Skurken:

1954

King möter svart magi

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

© Mats Röjne



Biggles i Främlingslegionen

1955Utgiven i Sverige

1954Utgiven i England

5Svensk upplaga

802/803Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles och Ginger låter sig värvas till Franska främlingslegionen för att forska reda på hur
värvning sker till en terroristorganisation som underhåller krig i världen i ekonomiskt syfte.

Riktigt bra bok...spionhistorier och förvecklingar är WE Johns väldigt bra på. Se Biggler flyger
österut.

BBB+
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Medarbetare: Skurken:

1954

Biggles i Främlingslegionen

50-talet
Tidsperiod

49

Biggles söker en skatt

1956Utgiven i Sverige

1954Utgiven i England

4Svensk upplaga

815Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

En bok bestående av korta historer, kanske sammansatt av  ideer för nya böcker som inte blev
skrivna ?  Inte särskilt bra.

BB
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1954

Biggles söker en skatt

50-talet
Tidsperiod

50

Biggles på atomjakt

1956Utgiven i Sverige

1955Utgiven i England

4Svensk upplaga

843Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1955

Biggles på atomjakt

50-talet
Tidsperiod

51

© Mats Röjne



Rex åter till Mars

1957Utgiven i Sverige

Utgiven i England

1Svensk upplaga

892Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

På min ära - efter att ha läst “Rex i världsrymden” undrade jag vad som fanns kvar att hitta på. Men
W.E. Johns slutar aldrig att förvåna. En utmärkt rymdbok med likheter med  t.ex. Jules Vernes
och H.G. Wells rymdfantasier som ofta var ganska handfasta utan mystiska nymodigheter som
talande datorer t.ex.

Professor Brane har i denna bok vidareutvecklat sin rymdfarkost och gänget (nu med en femte
person, läkaren “Toby”) beger sig tillbaka till Mars. Där botar man den sjuke och blivande vännen
Marsianen Vargo, som berättar om sitt folk och om sin planet. Det visar sig att de normalt
pacifistiska marsianerna har närt den ondskefulle Rolto vid sin barm, vilken ställer till bekymmer
för Rexgänget.

RRR
Betyg:

Tigern
Professorn
Judkins
Toby

Medarbetare: Skurken:

Rex åter till Mars

Tidsperiod

Biggles och dollarkuppen

1957Utgiven i Sverige

1955Utgiven i England

4Svensk upplaga

857Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1955

Biggles och dollarkuppen

50-talet
Tidsperiod

52

Biggles spelar högt

1957Utgiven i Sverige

1956Utgiven i England

5Svensk upplaga

894Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Von Stahlhein och hans skumma hejdukar jagar bröderna Boris och Karl Zarill för att sno deras
familjeförmögenhet i Moldau innanför järnridån. Historien utspelar sig i det franska la Sologne
och i Monte Carlo.
Tills sist planerar Biggles en kupp i Moldau för att hjälpa pojkarna Zarill att få tillbaka sina pengar.

BB
Betyg:

Algy
Marcel

Stalhein
Medarbetare: Skurken:

1956

Biggles spelar högt

50-talet
Tidsperiod

54

© Mats Röjne



Rex på kometjakt

1958Utgiven i Sverige

Utgiven i England

1Svensk upplaga

906Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

RR
Betyg:

Tigern
Professorn
Judkins

Medarbetare: Skurken:

Rex på kometjakt

Tidsperiod

Biggles i strid

1958Utgiven i Sverige

1955Utgiven i England

5Svensk upplaga

904 Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna bok är den tredje och sista utgivna boken om Biggles flyguppdrag i första världkrigets
Frankrike, men är tidsmässigt den första.
Biggles hamnar på fronten bara efter 15 flygtimmar i England, och hans första plan är ett Fe 2b,
en typ som ansågs gammalmodig redan då.
Han överlever de första månaderna och avancerar till att flyga allt modernare och bättre plan:
Bristol Fighter, Sopwith “Pup” och förflyttas till sist till 466:e divisionen där man flyger Sopwith
“Camel”.
Om de tre böckerna ska läsas i ordning så ska man läsa dom så här: Biggles i strid, Biggles åter i
elden och Biggles, stridsflygaren.

BBB
Betyg:Medarbetare: Skurken:

1955

Biggles i strid

Första världskriget
Tidsperiod

3

Biggles går i fällan

1958Utgiven i Sverige

1957Utgiven i England

4Svensk upplaga

938Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Denna bok inleder Biggles domestiska bana inom flygpolisen på Scotland Yard. Biggles och
grabbarna tar sig inte utanför Englands gränser, utan infiltrerar sig med ett gäng brottslingar som
stjäl juveler och flyger ut stöldgodset utanför U.K.
Tyvärr för jag alltid en Enid-Blyton-känsla när (den äldre) Biggles och grabbarna knappt sätter sig
i ett flygplan utan smyger i buskar och på sin höjd blir inlåsta.
Visst, det finns en fin spionkänsla när Biggles och Ginger spelar skurkar, men inte särskilt
övertygande.
Jag saknar Stahlhein....

BB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Medarbetare: Skurken:

1957

Biggles går i fällan

50-talet
Tidsperiod

56

© Mats Röjne



Biggles och den mystiska ön

1959Utgiven i Sverige

1958Utgiven i England

4Svensk upplaga

991Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Historien känns igen från “Biggles i Paradisdalen”. En galen amerikan, som kallar sig “kung
Hara”, har skapat en koloni med olika nationaliteter på en otillgänglig vulkanö, Orotovoa, för att
skapa en överlägsen människoras. Invånarna på ön har lurats dig mot betalning och vaktas av
ilskna hundar och beväpnade vakter. Vulkanen på  Orotovoa hotar dessutom av att få ett utbrott.
Med på befrielseresan finns även en svensk, Sven Haraldsson, eftersom flera svenskar har
försvunnit vars släktingar begärt efterforskning.
Som sagt: 1) Galen diktator 2) Fångar i fångläger  3) Dum millitär vaktstyrka.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

kung Hara
Medarbetare: Skurken:

1958

Biggles och den mystiska ön

50-talet
Tidsperiod

62

Biggles möter Mig 21

1960Utgiven i Sverige

1962Utgiven i England

4Svensk upplaga

1040Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1962

Biggles möter Mig 21

60-talet
Tidsperiod

69

Biggles jagar kidnapparna

1961Utgiven i Sverige

1961Utgiven i England

4Svensk upplaga

1088Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1961

Biggles jagar kidnapparna

60-talet
Tidsperiod

66

© Mats Röjne
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Biggles flyger mot öster

1962Utgiven i Sverige

1960Utgiven i England

3Svensk upplaga

1131Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

I orginal heter boken “Biggles åker hem”. Det innebär att Biggles återvänder till Indien där barn
han lekt.

Uppdraget är att hitta den ärevördige mr Poo, vän till brittiska samväldet. Fienden är en liten
kinesisk armé som också jagar mr Poo, eftersom han har gömt jade. Flygpolisens plan “Gadfly”
används ånyo, men får några kulhål i sig efter en kinesisk attack.

Boken börjar bra, men tappar tempo.

BB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Kina
Medarbetare: Skurken:

1960

Biggles flyger mot öster

60-talet
Tidsperiod

65

Biggles och den mystiska
miljonären

1962Utgiven i Sverige

1961Utgiven i England

4Svensk upplaga

1093Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Lite slak skildring av en jakt på miljonären Brandt som  förbereder en revolution ipå Cuba.
Historien utspelar sig i Marocko och i Västindien. Flygplanet “Gadfly” används i jakten på Brandts
fartyg “Cordelia”.

BB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Brandt
Medarbetare: Skurken:

1961

Biggles och den mystiska miljonären

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

67

Biggles och atomprofessorn

1963Utgiven i Sverige

1962Utgiven i England

4Svensk upplaga

1181Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles får till uppdrag att leta rätt på rumänen Neckel, som avancerat inom
kärnvapenforskningen i England. Han gömmer sig i Amazonas obygder och vill ha en miljon
dollar för stulna dokument. Biggles och Bertie utger sig att vara orkideesamlare i spaningen efter
dr Neckel.

BB
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Medarbetare: Skurken:

1962

Biggles och atomprofessorn

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

70

© Mats Röjne



Biggles och flygplansmysteriet

1965Utgiven i Sverige

1963Utgiven i England

3, 1977Svensk upplaga

1247Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

En försupen typ (Chandler) stjäl ett Piper-flygplan genom att kapa Biggles bekant Taffy Welsh,
och försvinner med planet. Flygpolisen anlitas för att fånga Chandler. Bertie förföljer Chandler
efter en tankning och hamnar i hans våld tillsammans med Berties Auster-plan och tvingas
medverka i en skum flygning till Provence i Frankrike med diamantsmuggling. På hemvägen
tvingas de båda nödlanda i Normandie, och Bertie förmodas vara död. Chandler försöker till sist
rymma fältet men crashar sin Piper Cup. Slutet gott.
En någorlunda bra bok, trots att historien enbart utspelar sig i England och Frankrike. Snabbläst.

BB
Betyg:

Ginger
Bertie
Marcel

Chandler
Medarbetare: Skurken:

1963

Biggles och flygplansmysteriet

Efterkrigsäventyr
Tidsperiod

71

Biggles gör rent hus

1965Utgiven i Sverige

1963Utgiven i England

5Svensk upplaga

1286Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1963

Biggles gör rent hus

60-talet
Tidsperiod

72

Biggles farligaste uppdrag

1967Utgiven i Sverige

1963Utgiven i England

Svensk upplaga

1388-9Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Gänget ska flyga vetenskapsmannen Zorlan till ett land i Mellanöstern i syfte att skriva ett avtal om
oljefyndigheter.
Expeditionen äventyras av främmande makt med MIG-plan och fallskärmassoldater, samt att
Zorlan dessutom tänker roffa åt sig en andel i oljeavtalet.

Ganska blek bok...läs hellre de äldre.

B
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Zorlan
Medarbetare: Skurken:

1963

Biggles farligaste uppdrag

60-talet
Tidsperiod

73

© Mats Röjne



Biggles och den hemliga flygbasen

1970Utgiven i Sverige

1935Utgiven i England

4Svensk upplaga

1507Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Algy  och Biggles upptäcker av misstag en rysk depå placerad på Englands kust. Ett ryskt plan
landar och Biggles följer med i fraktutrymmet till en annan av fiendens baser i närheten av
Newcastle. Han upptäcks och får hjälp av en 15-16 -årig smutsig yngling med rött hår på väg till
London för att försöka bli flygare. Just det - det är Ginger. Han heter bara “Hebblethwaite” men
Biggles döper honom till Ginger. Han kommer urprungligen från “Smettleworth” och hans Far är
gruvarbetare. I senare böcker påstår han att han är från Yorkshire (?).
Hursomhelst så rustar Biggles upp enexpedition med Algy, Smyth och lille Ginger till Ryssland
via Östersjökusten, och allt slutar väl och ryska fienden elimineras senare. Biggles får en check
på £500 för gossens utbildning - gissa vad det blev ? Skandal att denna bok gavs ut så sent i
Sverige. Den är viktig för historiebitare.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger
Smyth

“Svartskägg”
plus andra
ryssar

Medarbetare: Skurken:

1935

Biggles och den hemliga flygbasen

Mellankrigstiden
Tidsperiod

10

Biggles i fara

1970Utgiven i Sverige

1938Utgiven i England

5Svensk upplaga

1560Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles och hans vänner skapar ett flygvapen i Maltovia, nordöst om Svarta Havet,  som ligger i
konflikt med Lovitzna. General Bethstein är förrädare till sitt egel land och förbereder en
stadskupp. Tja...sådär.

BB
Betyg:

Algy
Ginger
Smyth

General
Bethstein

Medarbetare: Skurken:

1938

Biggles i fara

Mellankrigstiden
Tidsperiod

20

Biggles och inkaskatten

1971Utgiven i Sverige

1933Utgiven i England

5Svensk upplaga

1613Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

WE Johns andra utgivna bok  om Biggles i England, och märkligt nog inte släppt förrän 1971 i
Sverige.  Biggles farbror, “Dickpa” har spår på en Incaskatt I Brasiliens inre, men har gangsters
efter sig. Biggles och inkaskatten har allt i spänningsväg (nästan för mycket..) , och skapar
naturliga mallar att skriva många efterkommande “mellankrigsäventyr” med snarlikt innehåll.  T.ex
vinner de en luftstrid genom att kasta ner ett föremål på fiendeplanet, ett trick som senare
används i Biggles flyger norrut.
Översättningen är modern vilket märks i att  inga rasistiska tillmälen drabbar de indianer som
kidnappar gänget. (fast hur var det 1952 ?) Boken utspelar sig på 1920-talet , och på den tiden
flög man inte över Atlanten heller, utan fraktade flygplanen på båt.

BBB
Betyg:

Algy
Smyth

Medarbetare: Skurken:

1933

Biggles och inkaskatten

Mellankrigstiden
Tidsperiod

8

© Mats Röjne



Biggles och spökflygaren

1973Utgiven i Sverige

1973Utgiven i England

Svensk upplaga

1736Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

En bok som kan jämföras med Enid Blytons Femböcker, som då  kunde ha hetat “Fem på
flygplansjakt” . Hela mysteriet utspelas på en hed i England i väntan på ett mystiskt flygplan. Det
enda som fattas är Timmy och scones. Njaa..bättre kan du, W.E.

B
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie

Medarbetare: Skurken:

1973

Biggles och spökflygaren

70-talet
Tidsperiod

99

Biggles på guldjakt

1978Utgiven i Sverige

1959Utgiven i England

1Svensk upplaga

2034Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Återkommer med handling när jag orkar...

Betyg:
Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1959

Biggles på guldjakt

50-talet
Tidsperiod

64

Biggles och helikopterkuppen

1982Utgiven i Sverige

1982Utgiven i England

1Svensk upplaga

Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Ajajaj...en tämligen medioker 80-tals-historia om baronen de Malboise som är en gentleman men
dock en skurk. Han och sin bror Clarence utövar olika kupper via helikopter och försvinner till
polisens förtryt. Biggles och hans mannar inom flygpolisen spårar upp ligan till deras gamla slott i
Frankrike, där stackars Bertie och Ginger låses in.  Med hjälp av Marcel så fixar ”de fem” biffen.
En historia som påminner om Femböckernas hemliga gångar och tafatta skurkar. Har verkligen
WE Johns skrivit den här själv ? Inget finns kvar av de gamla goda flygbeskrivningarna eller
intrigerna.

B
Betyg:

Algy
Ginger
Bertie
Marcel

baron de
Malboise

Medarbetare: Skurken:

1982

Biggles och helikopterkuppen

80-talet
Tidsperiod

299
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Biggles märkligaste uppdrag

1984Utgiven i Sverige

1943Utgiven i England

1 uppl. (!)Svensk upplaga

2359Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

Biggles märkligaste uppdrag är utgiven så sent som 1984 i Sverige, och det är ingen slump.
Historier berättas vid mässen på 666:e flygdivisionen mellan deras uppdrag om mest fantastiska
äventyr av barnbokskaraktär.
All  äventyrsrealism har helt slopats från WE John´s sida, och historier berättas om grottmän och
jättekrabbor.

Köp den inte..om du har den, läs den inte.

korsat B
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1943

Biggles märkligaste uppdrag

Mellankrigstiden
Tidsperiod

14

Biggles bakom järnridån

1986Utgiven i Sverige

1964Utgiven i England

Svensk upplaga

Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker

På hösten 1964 sitter Biggles och von Stalhein på en restaurang och pratar om gamla tider.
Deras samtal kommer in på Biggles enda kärlek, Marie Janis, som även von Stahlhein känner.

Det visar sig att hon fortfarande lever, men tyvärr befinner hon sig bakom järnridån. De lyckas
befria henne ur kommunisternas klor, och hon bosätter sig i England.

Betyg:
von Stalhein
Medarbetare: Skurken:

1964

Biggles bakom järnridån

60-talet
Tidsperiod

74

Wahlströms Ungdomsböcker, Lejonserien

Biggles och inkaskatten

1952Utgiven i Sverige

1933Utgiven i England

1Svensk upplaga

5Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker,
Lejonserien

WE Johns andra utgivna bok  om Biggles i England, och märkligt nog inte släppt förrän 1971 i
Sverige.  Biggles farbror, “Dickpa” har spår på en Incaskatt I Brasiliens inre, men har gangsters
efter sig. Biggles och inkaskatten har allt i spänningsväg (nästan för mycket..) , och skapar
naturliga mallar att skriva många efterkommande “mellankrigsäventyr” med snarlikt innehåll.  T.ex
vinner de en luftstrid genom att kasta ner ett föremål på fiendeplanet, ett trick som senare
används i Biggles flyger norrut. Översättningen är modern vilket märks i att  inga rasistiska
tillmälen drabbar de indianer som kidnappar gänget. (fast hur var det 1952 ?) Boken utspelar sig
på 1920-talet , och på den tiden flög man inte över Atlanten heller, utan fraktade flygplanen på
båt.

BBB
Betyg:

Algy
Ginger

Medarbetare: Skurken:

1933

Biggles och inkaskatten

Mellankrigstiden
Tidsperiod

8
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Biggles och den hemliga flygbasen

1952Utgiven i Sverige

1935Utgiven i England

1Svensk upplaga

1Nummer

Wahlströms Ungdomsböcker,
Lejonserien

Se Wahströmsutgåvan för recension.

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1935

Biggles och den hemliga flygbasen

Mellankrigstiden
Tidsperiod

10

Wahlströms ungdomspocket

Biggles på spökjakt

1971Utgiven i Sverige

1958Utgiven i England

1Svensk upplaga

77Nummer

Wahlströms ungdomspocket

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1958

Biggles på spökjakt

50-talet
Tidsperiod

61

Biggles på smugglarjakt

1972Utgiven i Sverige

1957Utgiven i England

1Svensk upplaga

88Nummer

Wahlströms ungdomspocket

Här kan jag inte yttra mig eftersom jag inte äger boken i fråga....hör av dig om du vill sälja den till
mig på rojne@teamsat.se

Betyg:Medarbetare: Skurken:

1957

Biggles på smugglarjakt

Tidsperiod
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