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Bill og Ben befrier bjergboerne Marshall Grover Hent PDF En lille flok fredselskende familier har grundlagt
et beskedent samfund i bjergene langt væk fra røvere og banditter. Men nu efter mange års stille liv er deres

dejlige lille samfund i fare, da nogle slyngler opdager oasen i bjergene.

En modig kvinde trodser risikoen for kugler i ryggen og søger hjælp hos det vilde vestens mest berømte og
berygtede pistolslynger-par, Bill og Ben. Og da de to texanere først går i gang, bliver den fredelige by

forvandlet til en blodig slagmark.

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".

 

En lille flok fredselskende familier har grundlagt et beskedent
samfund i bjergene langt væk fra røvere og banditter. Men nu efter
mange års stille liv er deres dejlige lille samfund i fare, da nogle

slyngler opdager oasen i bjergene.

En modig kvinde trodser risikoen for kugler i ryggen og søger hjælp
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Bill og Ben. Og da de to texanere først går i gang, bliver den
fredelige by forvandlet til en blodig slagmark.

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
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