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Bill og Ben på sporet Marshall Grover Hent PDF Imens Bill og Ben eskorterer en gigantisk kvæghjord fra
dalen i Bandera og frem til San Miguel, cirkulerer gribbene over deres cowboyhatte. Men solens dræbende
varme og nattens dødbringende kulde er ikke den eneste fare, der lurer. For i hjordens spor følger en led
lejemorder, der bare venter på at se sit snit til at dræbe de to helvedeshunde og alt kvæget. Men hvad

lejemorderen ikke ved er, at han er oppe imod det vilde vestens mest hårdkogt pistolslyngere, der foretrækker
at lade det glohede bly tale for sig ... 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".

 

Imens Bill og Ben eskorterer en gigantisk kvæghjord fra dalen i
Bandera og frem til San Miguel, cirkulerer gribbene over deres

cowboyhatte. Men solens dræbende varme og nattens dødbringende
kulde er ikke den eneste fare, der lurer. For i hjordens spor følger en
led lejemorder, der bare venter på at se sit snit til at dræbe de to

helvedeshunde og alt kvæget. Men hvad lejemorderen ikke ved er, at
han er oppe imod det vilde vestens mest hårdkogt pistolslyngere, der
foretrækker at lade det glohede bly tale for sig ... 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".



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bill og Ben på sporet&s=dkbooks

