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Bill og Ben passer på pengekassen Marshall Grover Hent PDF Den vestgående diligence havde en

pengekasse med, men den var tom. De eneste passagerer var Bill og Ben, de texanske helvedeshunde, og
deres forbundsfæller. Bill og Ben skulle gøre op med diligencerøverne i Almena-distriktet, og med sig havde
de kusken Dick Rafferty, der kendte hvert hul i vejen, den unge sherif, der længtes efter at kunne forsørge sin

tilkomne og Langsomme Ulv, en sikker og pålidelig riffelskytte, som texanerne stolede trygt på. For en
sikkerheds skyld havde de til den udsatte post som geværvagt som den sidste fundet en ganske usårlig mand
… 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".

 

Den vestgående diligence havde en pengekasse med, men den var
tom. De eneste passagerer var Bill og Ben, de texanske

helvedeshunde, og deres forbundsfæller. Bill og Ben skulle gøre op
med diligencerøverne i Almena-distriktet, og med sig havde de

kusken Dick Rafferty, der kendte hvert hul i vejen, den unge sherif,
der længtes efter at kunne forsørge sin tilkomne og Langsomme Ulv,
en sikker og pålidelig riffelskytte, som texanerne stolede trygt på.

For en sikkerheds skyld havde de til den udsatte post som geværvagt
som den sidste fundet en ganske usårlig mand … 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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