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Bill og Ben kæmper kampen Marshall Grover Hent PDF Én mand var dræbt, to var såret, og andre to sad

fanget i diligencen, der svævede på kanten af en klippeside – det var det syn, der mødte texanerne, da de kom
rundt i et sving på bjergsporet. De to helvedeshunde begyndte en nervepirrende redningsaktion, deres første i

Burnett-distriktet, men der fulgte hurtigt flere efter. Et voldsomt værtshusslagsmål, et nyt slagsmål i en
bedemandsforretning – en vild flugt, da lovens nidkære vogtere mistænkte dem for bankrøveri. Bill og Ben
havde en svær opgave foran sig, men som altid gik de modgang i møde med et flabet grin! 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 end hundrede
bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien "Bill og Ben".

 

Én mand var dræbt, to var såret, og andre to sad fanget i diligencen,
der svævede på kanten af en klippeside – det var det syn, der mødte

texanerne, da de kom rundt i et sving på bjergsporet. De to
helvedeshunde begyndte en nervepirrende redningsaktion, deres
første i Burnett-distriktet, men der fulgte hurtigt flere efter. Et

voldsomt værtshusslagsmål, et nyt slagsmål i en
bedemandsforretning – en vild flugt, da lovens nidkære vogtere
mistænkte dem for bankrøveri. Bill og Ben havde en svær opgave
foran sig, men som altid gik de modgang i møde med et flabet grin!
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 end hundrede bøger – 746 for at være helt

præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien
"Bill og Ben".
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