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Bill og Ben deler dusøren Marshall Grover Hent PDF En hårdt såret bankrøver kom snublende ind i

skuespillertruppens lejr og overgav sit bytte til dem, før han døde. Hagens Teaterselskab stod pludselig med
næsten 100.000 dollars i stjålne sedler. Familien Hagen var fast besluttet på at aflevere pengene til banken og
fortsatte deres turné vestpå gennem San Juan bjergene, selv om de havde den blodtørstige og pengegriske
Starret-bande i hælene. De svævede i den yderste livsfare, men de to ukuelige texanske helvedeshunde

dukkede pludselig op og påtog sig at være deres livvagter. Og så fortsatte den farefulde rejse – men Starret-
banden gav ikke op… 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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stod pludselig med næsten 100.000 dollars i stjålne sedler. Familien
Hagen var fast besluttet på at aflevere pengene til banken og fortsatte
deres turné vestpå gennem San Juan bjergene, selv om de havde den
blodtørstige og pengegriske Starret-bande i hælene. De svævede i
den yderste livsfare, men de to ukuelige texanske helvedeshunde
dukkede pludselig op og påtog sig at være deres livvagter. Og så
fortsatte den farefulde rejse – men Starret-banden gav ikke op…
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
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