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Bill og Ben genser gamle venner Marshall Grover Hent PDF De mødtes på sporet til Slade City, seks mænd
med en højst forskellig baggrund. De kamphærdede texanere havde slået tre bandidos på flugt, som havde
overfaldet deres gamle ven Store Jim. Så kom Langsomme Ulv tilfældigt vandrende ind i deres lejr, og som
om det ikke var nok, indhentede de den tyvagtige Benito Espina og lapsen Doc Beamont. Når disse tre
eventyrere var i byen, samtidig med at nogle slyngler fra San Francisco planlagde en kidnapning og en

forbryderbande et bankkup i samme by, måtte det blive en mindeværdig fjerde juli. 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".

 

De mødtes på sporet til Slade City, seks mænd med en højst
forskellig baggrund. De kamphærdede texanere havde slået tre

bandidos på flugt, som havde overfaldet deres gamle ven Store Jim.
Så kom Langsomme Ulv tilfældigt vandrende ind i deres lejr, og som
om det ikke var nok, indhentede de den tyvagtige Benito Espina og
lapsen Doc Beamont. Når disse tre eventyrere var i byen, samtidig
med at nogle slyngler fra San Francisco planlagde en kidnapning og

en forbryderbande et bankkup i samme by, måtte det blive en
mindeværdig fjerde juli. 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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