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Bill og Ben stopper skurkene Marshall Grover Hent PDF Da Bill og Ben rejser med en ung, rødhåret,

kvindelige læge til en ny hurtigt voksende by i Nevadas ørkenlandskab, regnede de bestemt ikke med, at også
de skulle på arbejde. Byen bliver nemlig holdt i et jerngreb af en skruppelløs bande, og selv byens borgmester
er ved at give op over for de kriminelle. Men den slags er ikke Bill og Bens kop te, og der går ikke længe, før
de er i fuld gang med at stoppe skurkene. 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".

 

Da Bill og Ben rejser med en ung, rødhåret, kvindelige læge til en ny
hurtigt voksende by i Nevadas ørkenlandskab, regnede de bestemt
ikke med, at også de skulle på arbejde. Byen bliver nemlig holdt i et
jerngreb af en skruppelløs bande, og selv byens borgmester er ved at
give op over for de kriminelle. Men den slags er ikke Bill og Bens
kop te, og der går ikke længe, før de er i fuld gang med at stoppe
skurkene. 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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