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Bill og Ben slås for livet Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: En flok banditter har efterladt sig intet
mindre end et blodbad i Keel Finansbank, hvor både bankdirektøren og byens vicesherif ligger myrdet.

Banditterne er stukket af i retning af byen Artega, de kriminelles højborg, og et sikkert sted for at Bill og Ben
at blive forsøgt myrdet. Alligevel ridder de to texanere afsted i retfærdighedens tjeneste. Ingen skal slå ihjel

og røve en bank på den måde, og tro, at de kan slippe afsted med det! Ingen!

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".

 

Forlaget skriver: En flok banditter har efterladt sig intet mindre end
et blodbad i Keel Finansbank, hvor både bankdirektøren og byens
vicesherif ligger myrdet. Banditterne er stukket af i retning af byen
Artega, de kriminelles højborg, og et sikkert sted for at Bill og Ben
at blive forsøgt myrdet. Alligevel ridder de to texanere afsted i

retfærdighedens tjeneste. Ingen skal slå ihjel og røve en bank på den
måde, og tro, at de kan slippe afsted med det! Ingen!

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".

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bill og Ben slås for livet&s=dkbooks

