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Bill og Ben redder guldgraveren Marshall Grover Hent PDF Da den gamle udslidte guldgraver Jonah Flegg
endelig fandt guld, begyndte der at ske noget. Han solgte sin grubelod for 100.000 dollars kontant – og stak
pengene i sin gamle vadsæk. Og så fik Bill og Ben travlt med at passe på ham. De hjælpsomme texanske

helvedeshunde kunne som sædvanlig ikke afslå en bøn om hjælp, og her var sandelig brug for en
håndsrækning. Tyve og røvere, skrappe bondefangere og hårdtarbejdende stræbsomme guldgravere – alle var

de ude efter en bid af kagen, og de var villige til at gøre hvad som helst for at få den…

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".

 

Da den gamle udslidte guldgraver Jonah Flegg endelig fandt guld,
begyndte der at ske noget. Han solgte sin grubelod for 100.000

dollars kontant – og stak pengene i sin gamle vadsæk. Og så fik Bill
og Ben travlt med at passe på ham. De hjælpsomme texanske

helvedeshunde kunne som sædvanlig ikke afslå en bøn om hjælp, og
her var sandelig brug for en håndsrækning. Tyve og røvere, skrappe
bondefangere og hårdtarbejdende stræbsomme guldgravere – alle var
de ude efter en bid af kagen, og de var villige til at gøre hvad som

helst for at få den…

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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