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Bill og Ben trevler togsabotagen op Marshall Grover Hent PDF New Ventura var næsten uddød, da de

strandede togpassagerer måtte søge tilflugt i byen. På det gamle Jubilee Hotel døde en mand en voldsom død,
og pludselig stod byens folk og de fremmede skarpt over for hinanden. To af de fremmede – de berygtede
helvedeshunde fra Én-Stjerne-Staten – slog sig ned på sherifkontoret fast besluttet på at sælge deres liv så
dyrt som muligt – eller helst slet ikke – mens deres fjender, plaget af angst for at deres lange synderegister
skulle blive afsløret, gjorde klar til angreb. Men Bill og Ben var ikke sådan at få bugt med … 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".

 

New Ventura var næsten uddød, da de strandede togpassagerer måtte
søge tilflugt i byen. På det gamle Jubilee Hotel døde en mand en
voldsom død, og pludselig stod byens folk og de fremmede skarpt
over for hinanden. To af de fremmede – de berygtede helvedeshunde
fra Én-Stjerne-Staten – slog sig ned på sherifkontoret fast besluttet
på at sælge deres liv så dyrt som muligt – eller helst slet ikke – mens
deres fjender, plaget af angst for at deres lange synderegister skulle
blive afsløret, gjorde klar til angreb. Men Bill og Ben var ikke sådan
at få bugt med … 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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