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Bill og Ben jagter guldrøverne Marshall Grover Hent PDF Efter flere års fred mellem indianerne og de hvide i
Utah var nye bloddryppende kampe ved at bryde løs. Uterne slagtedes ved utallige bestialske overfald – og

fik skylden for et togrøveri, hvor en kæmpe formue i rent guld blev stjålet.

Men Bill og Ben delte ikke den almindelige mistanke! De texanske helvedeshunde gav sig til at opklare
mysteriet på deres egen hårdtslående og hurtigskydende måde og kom ikke alene til at stå over for

blodtørstige banditter, men også deres gamle ærkefjende, oberst Stone, og hele hans kavaleriregiment …

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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