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Bill og Ben finder forbryderne Marshall Grover Hent PDF Da Brady efter to års forløb kom tilbage til Carew-
distriktet, fik en flok slyngler travlt med igen at lægge onde planer. I den forløbne tid havde sandheden været
begravet, og de skyldige i mange ugerninger havde levet højt, uden at nogen fattede mistanke. Men sammen
med Brady kom Bill og Ben, de to hjælpsomme texanske helvedeshunde. De havde været til stede, da Brady
som ved et mirakel fik hukommelsen igen, og han havde betroet dem sin mistanke om, at en uskyldig var

blevet henrettet. Det var nok til at sætte de to banditjægere i gang med at grave i et to år gammelt mysterium
og til sidst finde de sande forbrydere i et bloddryppende opgør… 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".

 

Da Brady efter to års forløb kom tilbage til Carew-distriktet, fik en
flok slyngler travlt med igen at lægge onde planer. I den forløbne tid
havde sandheden været begravet, og de skyldige i mange ugerninger
havde levet højt, uden at nogen fattede mistanke. Men sammen med
Brady kom Bill og Ben, de to hjælpsomme texanske helvedeshunde.

De havde været til stede, da Brady som ved et mirakel fik
hukommelsen igen, og han havde betroet dem sin mistanke om, at en

uskyldig var blevet henrettet. Det var nok til at sætte de to
banditjægere i gang med at grave i et to år gammelt mysterium og til
sidst finde de sande forbrydere i et bloddryppende opgør… 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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