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Bill og Ben trodser tyrannen Marshall Grover Hent PDF 36 skydegale revolverhunde dannede tyrannens

terrorhær. I utallige år havde han enevældigt skaltet og valtet med beboernes liv og lemmer i den ulyksalige
by Dusack. Men nu var de vidtberømte texanske helvedeshunde – selveste Bill og Ben, der hverken frygtede
den gule død eller djævelen! – på vej mod vest sammen med de hårdkogte vovehalse i Jack Jagos fragtrute til
en ny skarpskudskamp på liv og død. Og andre brave mænd var også blevet tyrannens svorne fjender – først
og fremmet de to lovhåndhævere Brice og Kursten, der langt om længe havde fundet en sag, som de var
villige til at ofre livet for… 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".

 

36 skydegale revolverhunde dannede tyrannens terrorhær. I utallige
år havde han enevældigt skaltet og valtet med beboernes liv og
lemmer i den ulyksalige by Dusack. Men nu var de vidtberømte

texanske helvedeshunde – selveste Bill og Ben, der hverken frygtede
den gule død eller djævelen! – på vej mod vest sammen med de

hårdkogte vovehalse i Jack Jagos fragtrute til en ny skarpskudskamp
på liv og død. Og andre brave mænd var også blevet tyrannens
svorne fjender – først og fremmet de to lovhåndhævere Brice og

Kursten, der langt om længe havde fundet en sag, som de var villige
til at ofre livet for… 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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