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Bill og Ben beslaglægger byttet Marshall Grover Hent PDF En morderbande jagtede spilleren fra Minnesota
gennem hele Nevada. Han var fuld af listige tricks, men alligevel halede de ind på ham – og så stødte han på
at par banditter med et vældigt ry. Bill og Ben, vestens skrappeste banditædere, var trætte af at flå huden af
deres knoer og undgå at blive ramt af hedt bly. Alligevel besluttede de sig til endnu en gang at hjælpe en ven
ud af knibe – ikke mindst da han giftede sig med den pige, som de havde lovet en gammel mand at hjælpe.
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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