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Bill og Ben lammer lynchlysten Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: Bill og Bens flammende
seksløbere får ikke et roligt øjeblik, når først de er trukket fra hylsterene. Som de retfærdighedselskende
pistolslyngere, de nu engang er, kan hverken Bill eller Ben bare stå og se til, mens en uskyldig mand

anklages for et grusomt bankrovmord. Snart går jagten ind på de virkelige skurke.

Men det er ikke det eneste hvepsebo, de to cowboys får rørt op i. Da de får nys om et ungt par fra Texas, der
ønsker at gifte sig mod familiens ønske, træder Bill og Ben til og hjælper kærligheden på vej – med krudt og

kugle selvfølgelig ...

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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