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Bill og Ben rammer ransrytterne Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: Der skal mere end en gruppe
tyvagtige natryttere til at imponere eller skræmme Bill og Ben, så da de under et besøg på Tom Burnetts

ranch finder ud af, at stedet er mål for nogle skurke til hest, gør Bill og Ben det eneste rigtige – de slår igen!

Til gengæld kommer de på en anden og lidt mere udfordrende opgave, hvor de skal redde en rig
jernbaneentreprenør, som er blevet bortført af nogle banditter med mord i øjnene.

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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