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Bill og Ben sætter byen fri Marshall Grover Hent PDF Hævnen var nær for en lille flok undertrykte
mennesker i Brokes Lance – bistået af den gamle, gigtsvage rancher, hans invalide kok, en løjser og en pige,

der var blevet gammel før tiden.

Det var en lille, umage gruppe, der gik til kamp mod tredive banditter, men det var et par erfarne krigere, som
havde organiseret den – Bill og Ben, helvedeshundene fra En-Stjerne-Staten.

Og da morgensolen strålede ned over den undertrykte by, tordnede seksløbere og haglbøsser i en kanonade,
som syntes at vare i det uendelige ...

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 en hundrede bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i

westernserien "Bill og Ben".
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