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Bill og Ben snyder sheriffen Marshall Grover Hent PDF Da den gamle guldgraver blev dræbt, blev Bill og
Ben – som sædvanlig meget mod deres vilje – draget ind i sagen. Den stakkels fordrukne sut Ernie Raeger
blev beskyldt for mordet, selv om det var soleklart, at han var uskyldig. Og hvem andre end de texanske
helvedeshunde ville hjælpe ham? For at få myndighederne overbevist om, at de tager fejl, må de to

hjælpsomme texanere endnu engang bryde ud af fængslet – og til og med overfalde sheriffen og binde og
kneble ham. Så var spørgsmålet, om de få overbevist ham om, at han havde taget fejl. Og det skulle der en

forrygende revolverkamp til at gøre… 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".

 

Da den gamle guldgraver blev dræbt, blev Bill og Ben – som
sædvanlig meget mod deres vilje – draget ind i sagen. Den stakkels
fordrukne sut Ernie Raeger blev beskyldt for mordet, selv om det var

soleklart, at han var uskyldig. Og hvem andre end de texanske
helvedeshunde ville hjælpe ham? For at få myndighederne overbevist
om, at de tager fejl, må de to hjælpsomme texanere endnu engang
bryde ud af fængslet – og til og med overfalde sheriffen og binde og
kneble ham. Så var spørgsmålet, om de få overbevist ham om, at han
havde taget fejl. Og det skulle der en forrygende revolverkamp til at
gøre… 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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