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Bill og Ben lurer lovmanden Marshall Grover Hent PDF Efter 20 år som lovmand var Gearin stadig en ensom
mand. Kun få af byens borgere respekterede ham og det arbejde, han havde gjort. Da en af hans gamle fjender

vendte tilbage for at få hævn, var der kun to mænd, som var villige til at hjælpe ham – og så afviste han
endda deres hjælp. Men de to helvedeshunde fra Texas var ikke nemme at afvise, de nærede en enorm afsky
for alle slyngler, og tilfældigvis havde de også et par ting at gøre op med den samme skumle bandit, som var
ude efter sheriffen … 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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