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Bill og Ben - Selinas hemmelighed Marshall Grover Hent PDF Da den gamle guldgraver Nate Peters fik øje
på den store by Selina i Colorado, blev han helt stum. Hans venner Bill go Ben undrede sig over, at gamle

Nate ikke var til at drive in i byen.

De texanske helvedeshunde var nysgerrige – de måtte finde frem til Selinas hemmelighed. En dødsdømt by?
Levede dens borgere i stadig fare? Inden længe fik texanerne beviser. Den berygtede No Name var på vej til

Selina, og hans hensigter var mere end skumle.

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".

 

Da den gamle guldgraver Nate Peters fik øje på den store by Selina i
Colorado, blev han helt stum. Hans venner Bill go Ben undrede sig

over, at gamle Nate ikke var til at drive in i byen.

De texanske helvedeshunde var nysgerrige – de måtte finde frem til
Selinas hemmelighed. En dødsdømt by? Levede dens borgere i stadig
fare? Inden længe fik texanerne beviser. Den berygtede No Name var

på vej til Selina, og hans hensigter var mere end skumle.

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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