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Bill og Ben straffer de skyldige Marshall Grover Hent PDF Da Bart Fontaine kommer ud af fængslet,

beslutter han sig for at få sat skik på sin ranch og sit liv. Han ved dog også godt, at egnens folk ikke just er
begejstrede for ham. Kort efter myrdes to mænd, og straks er Bart under anklage. Men som ved et trylleslag
dukker Barts to forbundsfæller, de pistolslyngende texanere, Bill og Ben, op, og så går der ikke længe, før

sandheden om mordene kommer frem! 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 Bart Fontaine kommer ud af fængslet, beslutter han sig for at få
sat skik på sin ranch og sit liv. Han ved dog også godt, at egnens folk
ikke just er begejstrede for ham. Kort efter myrdes to mænd, og

straks er Bart under anklage. Men som ved et trylleslag dukker Barts
to forbundsfæller, de pistolslyngende texanere, Bill og Ben, op, og så

går der ikke længe, før sandheden om mordene kommer frem!
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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