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Bill og Ben lyder loven Marshall Grover Hent PDF Eksdetektiven Delaney havde fået færten af noget stort.
Med lidt hjælp af Bill og Bens lynrappe næver og skydere håbede han at afsløre en morderbande, hvis

medlemmer efter at have stjålet 50.000 dollars og slået syv mennesker ihjel, nu alle skjulte sig bag et slør af
lovlydighed.

Sporet var gammelt og koldt, men Delaney og de to texanske helvedeshunde fandt alligevel ud af, hvordan de
skulle gøre helvede hedt for de skyldige og snart flammede seksløberne…

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".

 

Eksdetektiven Delaney havde fået færten af noget stort. Med lidt
hjælp af Bill og Bens lynrappe næver og skydere håbede han at

afsløre en morderbande, hvis medlemmer efter at have stjålet 50.000
dollars og slået syv mennesker ihjel, nu alle skjulte sig bag et slør af

lovlydighed.

Sporet var gammelt og koldt, men Delaney og de to texanske
helvedeshunde fandt alligevel ud af, hvordan de skulle gøre helvede

hedt for de skyldige og snart flammede seksløberne…

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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