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Bill og Ben bluffer banditterne Marshall Grover Hent PDF Det er en højtprofileret sag, der drager folk fra nær
og fjern til den døende by, Ny Chance, for at overvære retssagen mod en af de mest frygtede desperados,
Billy Reese. Både almindelige mennesker og pressefolk lader sig lokke af sensationen, men pludselig tager
begivenhederne en helt anden drejning, da marshallen står med to uopklarede mord og en morder på fri fod.
Der bliver brug for hjælp udefra, hvis dette skal opklares, og heldigvis står de to texanske helvedeshunde klar
til at lade retfærdigheden ske fyldest. 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 en hundrede bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er
også mere end hundrede bind i westernserien "Bill og Ben". "Bill og Ben" er en amerikansk westernserie

skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under pseudonymet Marshall Grover. Serien følger
de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og

underholdende western til alle aldre.

 

Det er en højtprofileret sag, der drager folk fra nær og fjern til den
døende by, Ny Chance, for at overvære retssagen mod en af de mest
frygtede desperados, Billy Reese. Både almindelige mennesker og
pressefolk lader sig lokke af sensationen, men pludselig tager

begivenhederne en helt anden drejning, da marshallen står med to
uopklarede mord og en morder på fri fod. Der bliver brug for hjælp
udefra, hvis dette skal opklares, og heldigvis står de to texanske

helvedeshunde klar til at lade retfærdigheden ske fyldest. 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 en hundrede bøger – 746 for at være helt præcis.

Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien "Bill og
Ben". "Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den
berømte westernforfatter Leonard F. Meares under pseudonymet



Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres
utallige eventyr, der spænder over mere end hundrede bind. Klassisk

og underholdende western til alle aldre.
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