
Bill og Ben begraver bedrageren
Hent bøger PDF

Marshall Grover

Bill og Ben begraver bedrageren Marshall Grover Hent PDF Quincey Budd var en lille, billig plattenslager,
som vidste for meget. Og hans viden var farlig for seks skrappe banditter, der kunne ryge lige i galgen, hvis

han lod den gå videre. Derfor flygtede Budd over hals og hoved.

Men det var ikke alene banditterne, der ville have fat i Budd. En lovmand fra Colorado var lige så ivrig efter
at slå en klo i ham. Og endelig var Bill og Ben med i jagten på ham, og de havde deres egne helt private

grunde til at finde flygtningen, før han blev myrdet.

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".

 

Quincey Budd var en lille, billig plattenslager, som vidste for meget.
Og hans viden var farlig for seks skrappe banditter, der kunne ryge
lige i galgen, hvis han lod den gå videre. Derfor flygtede Budd over

hals og hoved.

Men det var ikke alene banditterne, der ville have fat i Budd. En
lovmand fra Colorado var lige så ivrig efter at slå en klo i ham. Og
endelig var Bill og Ben med i jagten på ham, og de havde deres egne
helt private grunde til at finde flygtningen, før han blev myrdet.

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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