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Bill og Ben og den sølle sherif Marshall Grover Hent PDF Da Dawson vendte tilbage til den by, hvor han var
blevet dømt, brændte han efter at få hævn over de mænd, der var skyld i hans vanskæbne.

To helvedeshunde fra én-stjerne-staten blev presset til at bakke Pat McCall op. Den tidligere så berømte
lovmand var nu et fordrukkent vrag, og Bill fandt ud af, at de kunne slå to fluer med ét smæk – stable den
livstrætte lovmand på benene som byens sherif og hjælpe den mærkede mand til en ny tilværelse – men det

førte til en forrygende kamp…

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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