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Bill og Ben bremser bankrøverne Marshall Grover Hent PDF Alle veje førte til Baynard, Nevada, i anledning
af den store festdag. En dag, hvor byens banker ville være lukket og byen ligge øde og forladt hen. Dave
Cade og hans brutale bande var kommet for at høste et rigt bytte og slå alle ned, der kom i vejen for dem.
Men de berømte texanske banditædere var også i byen, foruden en hævntørstig rødhåret pige samt en

forbundslovmand, der udgav sig for spiller. Og for yderligere at komplicere tingene tillige tre gamle tabere,
der havde deres egne, meget fantasifulde planer om at tømme den samme bank som Cades bande! 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".

 

Alle veje førte til Baynard, Nevada, i anledning af den store festdag.
En dag, hvor byens banker ville være lukket og byen ligge øde og
forladt hen. Dave Cade og hans brutale bande var kommet for at
høste et rigt bytte og slå alle ned, der kom i vejen for dem. Men de

berømte texanske banditædere var også i byen, foruden en
hævntørstig rødhåret pige samt en forbundslovmand, der udgav sig
for spiller. Og for yderligere at komplicere tingene tillige tre gamle
tabere, der havde deres egne, meget fantasifulde planer om at tømme
den samme bank som Cades bande! 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
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