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Bill og Ben fejrer festdagen Marshall Grover Hent PDF Folk af alle slags strømmer til Madigans distrikt for at
fejre årsdagen for grundlæggelsen – selv en hævngerrig og morderisk forbryder lader sig lokke til distriktet.
Med sig har han en plan så skudsikker, at intet kan gå galt. Dog havde han ikke lige medregnet de to texanske
helvedeshunde, der også befinder sig i distriktet til festlighederne. Da de finder ud af forbryderens skumle

planer, fatter de hurtigt deres seksløbere og gør alt i deres hårdtslående magt for at stoppe banditten. 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 en
hundrede bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien

"Bill og Ben". "Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard
F. Meares under pseudonymet Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige
eventyr, der spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.
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