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Bill og Ben renser røvere ud Marshall Grover Hent PDF Da de texanske pistolmænd Bill og Ben ankommer
til ranchen Borgen i Gribbon, Wyoming, tager det dem ikke lang tid at finde ud af, at stedet er en magnet for
kvægtyve og andre kriminelle. Så Bill og Ben beslutter sig lynhurtigt for at rense ud i det røverpak, der
huserer på egnen - og det med jernhårde næver, revolvere og anden cowboy-knofedt! 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".
"Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under

pseudonymet Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der
spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.
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