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Bill og Ben stopper striden Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: Cedro-distriktet er under pres. En
kamp om den frodige landbrugsjord er under opsejling. Områdets største jordbesidder, Pallister, vil eje al
jorden. De mindre ranchejere vil ikke af med deres elskede ejendom, men føler sig magtesløse over for

Pallister og hans hårdkogte håndlangere. Til alt held kommer de to texanske pistolslyngere Bill og Ben forbi.
Og hvis der er noget, de to texanere hader, så er det uretfærdighed ...

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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