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Bill og Ben tyrer tyvebossen Marshall Grover Hent PDF Jericho var ikke nogen rar by. Den var et tilflugtssted
for alkens ros og lovløse, som strømmede til fra hele Kansas – for at blive udnyttet af den samvittighedsløse
og griske Nathan Redstone. Men pludselig blev der lidt for hedt i Jericho for Redstone og hans håndlangere
og hele slænget af banditter. De to texanske helvedeshunde var dukket op, snuppede Redstones fede bytte,
gjorde ham til grin og besluttede at gøre en ende på hans magt. 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".

 

Jericho var ikke nogen rar by. Den var et tilflugtssted for alkens ros
og lovløse, som strømmede til fra hele Kansas – for at blive udnyttet
af den samvittighedsløse og griske Nathan Redstone. Men pludselig
blev der lidt for hedt i Jericho for Redstone og hans håndlangere og
hele slænget af banditter. De to texanske helvedeshunde var dukket
op, snuppede Redstones fede bytte, gjorde ham til grin og besluttede
at gøre en ende på hans magt. 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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