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KANSAS, 1905
On a new well out on the plains an assassin's bullet kills oilman Spike Hopewell. Minutes later an explosion
rips apart his refinery.
Death and destruction - just another bad day at the well?
Except Isaac Bell of the Van Dorn Detective Agency witnessed everything. He's trailing a murderer who has
been targeting anyone brave enough to stand against the powerful interests of Standard Oil.
It's a cat and mouse chase which leads Bell to Texas and New York in pursuit of the sharpest shooter in the
land.
Yet there's more to this assassin than meets the eye.

And they're creeping closer to Bell with each passing day . . .
Filmen er basert på action-eventyrspillet "Assassin's Creed" som er utviklet av Ubisoft, som har vokst til å bli
ett av de mest suksessfulle. Spill.no er Norges største community og redaksjonelle nettsted for spill til PC,
Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii og nettspill. Spill.no er Norges største community og redaksjonelle
nettsted for spill til PC, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii og nettspill. Spill klassiske skytespill, eller
moderne førstepersons actionspill! Topplister. Logg inn Registrer deg Hverken maten, eller filmen var
uspiselig. Dine kommentarer derimot vitner om en som tar æren. Kollaps i kulissene - Riksteatret Når alt som
kan gå galt, går enda verre! Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle i. Les mer Se hva som er nytt på iTunes, og
sjekk ut de 100 mest populære sangene, albumene, filmene, bøkene, appene og videoene. Det er ikke alle spill
som det er greit å jukse i, men akkurat når det kommer til The Sims-serien, så har spillerne lange tradisjoner
med å snike til seg litt. EMP Merchandising • Din Heavy Metal-nettbutikk • Merchandise, skjorter og mer
Winmau Xtreme dartpiler er gode all around dartpiler til privat bruk eller nybegynnere.
Pilene er laget med messing pilkropp, gyldne aluminium bakstykker og bakerst.

