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Bill og Ben bekriger banden Marshall Grover Hent PDF Ethan Fogarty, en lille stædig gnom af en texaner,
hørte ikke til dem, der så let gav op. Da banditterne havde brændt hans ranch ned til grunden og næsten
pisket ham til døde, svor han, at han ville tage hævn. Og da to af hans landsmænd tilfældigvis kom og så,

hvad der var sket, fik han straks to forbundsfæller.

Med de to helvedeshunde fra En-stjerne-staten til hjælp erklærede Fogarty krig mod Gallaine og hans 55
hårde mordere og tyveknægte, der var helt forrykte af had …

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".

 

Ethan Fogarty, en lille stædig gnom af en texaner, hørte ikke til dem,
der så let gav op. Da banditterne havde brændt hans ranch ned til
grunden og næsten pisket ham til døde, svor han, at han ville tage
hævn. Og da to af hans landsmænd tilfældigvis kom og så, hvad der

var sket, fik han straks to forbundsfæller.

Med de to helvedeshunde fra En-stjerne-staten til hjælp erklærede
Fogarty krig mod Gallaine og hans 55 hårde mordere og tyveknægte,

der var helt forrykte af had …

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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