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Bill og Ben i lovens tjeneste Marshall Grover Hent PDF Da Vince Dewey tæmmede Kearney, Wyoming,
vandt han alle ordentlige menneskers taknemmelighed og alle bissers og revolvermænds had. Mens han

foretog en arrestation, forstuvede han sin revolverhånd. Og rygtet bredte sig: Dewey kan ikke bruge sin Colt!
Marshallen trængte i allerhøjeste grad til hjælp, for i arresten havde han anføreren for en berygtet
morderbande siddende. Og han fik hjælp – af den allerfineste kaliber. De vidtberømte, hjælpsomme

helvedeshunde fra Texas, Bill og Ben, lod sig udnævne til vicemarshaller … og så kom det for alvor til at gå
løs … 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 Vince Dewey tæmmede Kearney, Wyoming, vandt han alle
ordentlige menneskers taknemmelighed og alle bissers og

revolvermænds had. Mens han foretog en arrestation, forstuvede han
sin revolverhånd. Og rygtet bredte sig: Dewey kan ikke bruge sin
Colt! Marshallen trængte i allerhøjeste grad til hjælp, for i arresten
havde han anføreren for en berygtet morderbande siddende. Og han
fik hjælp – af den allerfineste kaliber. De vidtberømte, hjælpsomme

helvedeshunde fra Texas, Bill og Ben, lod sig udnævne til
vicemarshaller … og så kom det for alvor til at gå løs … 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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