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Bill og Ben fanger falskmøntnerne Marshall Grover Hent PDF Som så ofte før støder Bill og Ben, de to
hjælpsomme texanske helvedeshunde, på en mand, som har hårdt brug for hjælp. Denne gang er det

drømmeren Max Fitch, som hånes, fordi han ser syner. I deres forsøg på at redde ham, støder Bill og Ben på
en morderisk falskmøntnerbande og en endnu værre flok hårde bisser, som plyndrer banken – men for falske
penge. Max bliver beskyldt for et mord, der er begået af den hårdkogte bande, og det går på livet løs med

flammende seksløbere og flinthårde næveslag, før Bill og Ben får Max renset for anklagen ...

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".

"Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under
pseudonymet Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der

spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.
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