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Bill og Ben bringer brudgommen hjem Marshall Grover Hent PDF Carper Hyde var bange for, at den
eventyrlystne Nick Rodney skulle komme for sent til brylluppet med hans datter. Han hyrede derfor to

hårdkogte texanere til at følge Nick hele vejen fra Carson City, Nevada, til Denver. Uden at de to livvagter
kunne fatte hvorfor, blev de forfulgt af blodtørstige revolvermænd, som brød ind i deres hotelværelse og

hoppede på toget, de var rejst med. Men livvagterne var ingen andre end Bill og Ben, og de skulle nok få løst
gåden og reddet dagen som altid! 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".

 

Carper Hyde var bange for, at den eventyrlystne Nick Rodney skulle
komme for sent til brylluppet med hans datter. Han hyrede derfor to
hårdkogte texanere til at følge Nick hele vejen fra Carson City,

Nevada, til Denver. Uden at de to livvagter kunne fatte hvorfor, blev
de forfulgt af blodtørstige revolvermænd, som brød ind i deres

hotelværelse og hoppede på toget, de var rejst med. Men livvagterne
var ingen andre end Bill og Ben, og de skulle nok få løst gåden og
reddet dagen som altid! 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
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