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Bill og Ben bistår borgerne Marshall Grover Hent PDF Den lille by Hartsburg var et fredeligt og rart sted –
lige indtil Blain-banden dukkede på. Vild af blodtørst slipper bandelederen sine kumpaner løs for at de kan
myrde, plyndre og hærge. En lille gruppe harmdirrende borgere vælger at forfølge banden ud i bjergene.

Ingen regner med, at de vender levende tilbage, men da de to pistolslyngende texanere Bill og Ben vælger at
hjælpe den lille forfølgelsestrop, vender deres lykke pludselig. 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".

 

Den lille by Hartsburg var et fredeligt og rart sted – lige indtil Blain-
banden dukkede på. Vild af blodtørst slipper bandelederen sine

kumpaner løs for at de kan myrde, plyndre og hærge. En lille gruppe
harmdirrende borgere vælger at forfølge banden ud i bjergene. Ingen

regner med, at de vender levende tilbage, men da de to
pistolslyngende texanere Bill og Ben vælger at hjælpe den lille

forfølgelsestrop, vender deres lykke pludselig. 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".
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