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Bill og Ben - Pengeafpresserens ofre Marshall Grover Hent PDF Var McAllister en velgører eller en snyder?
Begge dele, forstod Bill Valentine, da han og Ben Emerson kom til det røverhærgede Finn distrikt. En
lovmand bad dem om hjælp, og de texanske helvedeshunde havde ikke været i Finntown i firetyve timer, før
de havde fået to opgaver – at finde en morderisk snigskytte og at lægge en fælde for en bande desperados,
som holdt til i højlandet. Bill og Bens rappe seksløbere skulle få retfærdigheden til at sejre – og samtidig
sikre, at både sheriffen og de selv overlevede. 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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