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Bill og Ben gemmer guldet Marshall Grover Hent PDF De tre gamle pionerer i Shays Ford gik og spekulerede
på, hvordan de skulle klare deres alderdom – da de fandt en stabel sække med guldstøv, som var blevet røvet
for år siden. Der var stadig udsat en dusør på 5000 dollars for at bringe guldet tilbage, men hvordan skulle de
ordne det? Bill og Ben gik ind på at fragte guldet til at smelteværket i Moransburg, selv om de vidste, at det
ville blive et risikabelt foretagende, men at de skulle få Lew Dumbrille og hele hans blodtørstige bande i

hælene, havde de ikke regnet med ... 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.

 

De tre gamle pionerer i Shays Ford gik og spekulerede på, hvordan
de skulle klare deres alderdom – da de fandt en stabel sække med
guldstøv, som var blevet røvet for år siden. Der var stadig udsat en
dusør på 5000 dollars for at bringe guldet tilbage, men hvordan
skulle de ordne det? Bill og Ben gik ind på at fragte guldet til at
smelteværket i Moransburg, selv om de vidste, at det ville blive et
risikabelt foretagende, men at de skulle få Lew Dumbrille og hele
hans blodtørstige bande i hælene, havde de ikke regnet med ...

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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