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Bill og Ben flygter fra spjældet Marshall Grover Hent PDF Bill og Ben havde aldrig mødt en familie som
redaktør Mert McEgan, hans kone Irma og deres smukke datter Polly. De veg ikke tilbage for at give de

flygtede fanger husly. Med hjælp fra McEgan-familien og de texanske helvedeshundes gamle ven
halvblodsindianeren Cathcart forsøgte de to banditædere nu at stoppe de slyngler, som var skyld i, at de var

havnet i spjældet – men det viste sig at være sin sag… 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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