
Bill og Ben mod revolvermændene
Hent bøger PDF

Marshall Grover

Bill og Ben mod revolvermændene Marshall Grover Hent PDF Aldrig var det lykkedes lovens håndhævere at
fange den berygtede slyngelleder Jerry Dark.

Dark havde både mord og røveri på samvittigheden. Derfor gav det Bill og Ben stor tilfredsstillelse, da de
endelig fik smidt ham bag tremmer. Men selv om de to texanske helvedeshunde havde vundet over Dark,
manglede de stadig at få fingrene i hans 17 håndlangere, der svor at befri deres grusomme leder, inden

galgens løkke blev langt om hans hals ...

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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