
Bill og Ben redder deres ry
Hent bøger PDF

Marshall Grover

Bill og Ben redder deres ry Marshall Grover Hent PDF Mens tre mordere ventede på at komme for retten i
Hibler distriktsarrest, sammensvor nogle ondartede slyngler i byen sig om at skræmme vidnerne og sikre, at

forbryderne blev frikendt – mod at få det bytte, de havde skjult et ukendt sted.

Et af vidnerne blev myrdet, netop som de texanske helvedeshunde var kommet til egnen. Den lange texaner
blev trukket ind i en intrige ved et tilfælde, men han var ikke alene om at redde den ud. Hvor Ben Emerson

kæmper, har han altid Bill Valentine ved sin side.

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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