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Bill og Ben bistår blondinen Marshall Grover Hent PDF Der er lagt op til et storslået drama, da Bill og Ben
rider ind i en by, der lige er blevet overfaldet af apacherne. På byens kirkegård finder de en kvinde, der har
overlevet angrebet ved at gemme sig i en grav, og dette angiver startskuddet til en forrygende fortælling om
en bitter enke, en blondine, en håbløst forelsket marshal og ikke mindst nogle samvittighedsløse slyngler, der
nok skal få deres sag for i mødet med de to texanske helvedeshunde, Bill og Ben. 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".

 

Der er lagt op til et storslået drama, da Bill og Ben rider ind i en by,
der lige er blevet overfaldet af apacherne. På byens kirkegård finder
de en kvinde, der har overlevet angrebet ved at gemme sig i en grav,
og dette angiver startskuddet til en forrygende fortælling om en bitter
enke, en blondine, en håbløst forelsket marshal og ikke mindst nogle
samvittighedsløse slyngler, der nok skal få deres sag for i mødet med

de to texanske helvedeshunde, Bill og Ben. 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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