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Bill og Ben - Enken fra det ukendte Marshall Grover Hent PDF De hårkogte texanere faldt straks for enken,
og det samme gjorde hele den lille by. De så med mindre blide øjne på den ukendte morder, som havde dræbt
pokerspilleren Pelham, og Bill Valentine havde en æresgæld, for netop denne mand havde frelst hans liv. Da
de to banditædere begyndte at endevende mordsagen, havde de et voldsomt opgør med krigeriske cowboyer
og kvægtyve, som også forsøgte sig som diligencerøvere. Det var den nybagte sherif, der fik æren – men Bill
og Ben og deres seksløbere, som afgjorde udfaldet. 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".

 

De hårkogte texanere faldt straks for enken, og det samme gjorde
hele den lille by. De så med mindre blide øjne på den ukendte

morder, som havde dræbt pokerspilleren Pelham, og Bill Valentine
havde en æresgæld, for netop denne mand havde frelst hans liv. Da
de to banditædere begyndte at endevende mordsagen, havde de et
voldsomt opgør med krigeriske cowboyer og kvægtyve, som også
forsøgte sig som diligencerøvere. Det var den nybagte sherif, der fik
æren – men Bill og Ben og deres seksløbere, som afgjorde udfaldet.
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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