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Bill og Ben og den blonde bandit Marshall Grover Hent PDF Bill og Ben har i et stykke tid været på en

banditjagt igennem det meste af det vilde vesten. De jager den blonde bandit, Blanco, der var stukket af fra
den forbryderiske bandeleder, Jansen. Undervejs på deres jagt støder en kvinde til Bill og Ben for at hjælpe.
Hun er selv blevet berøvet under et diligencerøveri, hvor kusken McQueen blev dræbt. Det er på ingen måde
et ønskeligt partnerskab for Bill og Ben, men efterhånden slibes nogle kanter, og treenigheden står skulder
om skulder, når de endelig møder Jansen og hans morderiske bande. 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". "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.

 

Bill og Ben har i et stykke tid været på en banditjagt igennem det
meste af det vilde vesten. De jager den blonde bandit, Blanco, der

var stukket af fra den forbryderiske bandeleder, Jansen. Undervejs på
deres jagt støder en kvinde til Bill og Ben for at hjælpe. Hun er selv
blevet berøvet under et diligencerøveri, hvor kusken McQueen blev
dræbt. Det er på ingen måde et ønskeligt partnerskab for Bill og Ben,
men efterhånden slibes nogle kanter, og treenigheden står skulder om
skulder, når de endelig møder Jansen og hans morderiske bande.
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". "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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