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Bill og Ben befrier bladmanden Marshall Grover Hent PDF Tannerville var alt for fredelig for Warren Jupp,
der var vant til Chicagos larm og uro. For at skabe lidt sensation fandt han på en historie om en berygtet

bandit, der holdt sig skjult i Tannerville under falsk navn. Og historien fik jorden til at brænde under fødderne
på tre af byens pæne borgere. De bad Dex Gladdon og hans morderiske bande om hjælp, og Warren Jupp fik i

bogstaveligste forstand kniven på struben. Kun Bill og Ben kunne redde ham, og de behøvede ingen
udfordring – de skød først – og stillede spørgsmål bagefter. 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 en 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.

 

Tannerville var alt for fredelig for Warren Jupp, der var vant til
Chicagos larm og uro. For at skabe lidt sensation fandt han på en
historie om en berygtet bandit, der holdt sig skjult i Tannerville
under falsk navn. Og historien fik jorden til at brænde under

fødderne på tre af byens pæne borgere. De bad Dex Gladdon og hans
morderiske bande om hjælp, og Warren Jupp fik i bogstaveligste

forstand kniven på struben. Kun Bill og Ben kunne redde ham, og de
behøvede ingen udfordring – de skød først – og stillede spørgsmål
bagefter. 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 en 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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