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Bill og Ben beskytter bryllupsgæsterne Marshall Grover Hent PDF Aldrig havde Lamont set så storslået en
fest. Ikke alene blev sønnen og datteren af de to rigeste kvægmænd på egnen gift, men samtidig begravede de

to familier stridsøksen og afsluttede deres gamle fejde.

Men de stolte forældre havde ikke regnet med, at et par lejemordere var kommet rejsende langvejs fra for at
snigmyrde en af gæsterne.

Det var klart, at de texanske helvedeshunde ikke kunne undgå at blive indblandet i intrigen – og så bragede
seksløberne i byen…

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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