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Bill og Ben gør gengæld Marshall Grover Hent PDF Bill Valentine stod over for en gåde. Der var nogen, der
ville den forhærdede bandit Sam Braid til livs, og det bare uger efter at han var blevet løsladt fra et fængsel i

Dakota.

Da den stridbare Braid slog sig sammen med en enke og hendes børn på sin rejse vestpå, blev situationen
endnu mere kritisk; nu var der også fare for andres liv. De texanske banditjægere fandt det på tide at gribe ind

og afsløre Braids ukendte fjende.

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 Valentine stod over for en gåde. Der var nogen, der ville den
forhærdede bandit Sam Braid til livs, og det bare uger efter at han

var blevet løsladt fra et fængsel i Dakota.

Da den stridbare Braid slog sig sammen med en enke og hendes børn
på sin rejse vestpå, blev situationen endnu mere kritisk; nu var der

også fare for andres liv. De texanske banditjægere fandt det på tide at
gribe ind og afsløre Braids ukendte fjende.

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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