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Bill og Ben bærer blikstjerner Marshall Grover Hent PDF Da borgmesteren i San Remo beslutter sig for at
tage to fremmede mænd i ed som vicemarshaller, har han ingen idé om, at det er de bedste pistolslyngere i
hele det vilde vest, Bill og Ben, der står foran ham. Det skal dog hurtigt vise sig, at det er en af de bedste
beslutninger, borgmesteren nogensinde har truffet, for kort tid efter ankommer en gruppe banditter forklædt
som kavalerister ... Og deres hensigter er bestemt ikke hæderlige! 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 og Ben"
er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under pseudonymet
Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der spænder over mere

end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.

 

Da borgmesteren i San Remo beslutter sig for at tage to fremmede
mænd i ed som vicemarshaller, har han ingen idé om, at det er de

bedste pistolslyngere i hele det vilde vest, Bill og Ben, der står foran
ham. Det skal dog hurtigt vise sig, at det er en af de bedste

beslutninger, borgmesteren nogensinde har truffet, for kort tid efter
ankommer en gruppe banditter forklædt som kavalerister ... Og deres
hensigter er bestemt ikke hæderlige! 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 og Ben"

er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte
westernforfatter Leonard F. Meares under pseudonymet Marshall
Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige



eventyr, der spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og
underholdende western til alle aldre.
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