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Bill og Ben møder Big Jim Marshall Grover Hent PDF Nedbrændte lader. Ødelagte marker. En befolkning,
der er ved at dø af sult. Den lille koloni San Saba var mere end uheldig, da en gruppe maskerede banditter
besluttede sig for at terrorisere stedet. Én mand vovede at gøre modstand, Big Jim. Men alene ville han være
for svag, så han slog sig sammen med de to texanske pistolslyngere Bill og Ben. Og så kan det nok være, at
San Sabas lykke vendte ... 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".

 

Nedbrændte lader. Ødelagte marker. En befolkning, der er ved at dø
af sult. Den lille koloni San Saba var mere end uheldig, da en gruppe
maskerede banditter besluttede sig for at terrorisere stedet. Én mand
vovede at gøre modstand, Big Jim. Men alene ville han være for

svag, så han slog sig sammen med de to texanske pistolslyngere Bill
og Ben. Og så kan det nok være, at San Sabas lykke vendte ...

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".
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