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Ben bliver bortført Marshall Grover Hent PDF For tre år siden var der begået et stort guldbarrerøveri i
nærheden af byen Tolliver, Colorado. En af banditterne ved navn Chuck Harding stak af med hele byttet,
lokkede sine kammerater i en fælde og – blev fanget. Men guldet var sporløst forsvundet! Nu var Harding

flygtet fra fængslet og nåede dødeligt såret til Tolliver, hvor bandens fire andre medlemmer havde en saloon.
Lige før han døde, hviskede Harding noget til Ben, som fortalte det til Bill. Og så fik de texanske

helvedeshunde, der i forvejen havde nok at ordne, piskende travlt med at prøve at finde guldet – og kæmpe
med de fire mordlystne banditter, der var vilde og blodige efter at få fingre i det!

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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stak af med hele byttet, lokkede sine kammerater i en fælde og – blev
fanget. Men guldet var sporløst forsvundet! Nu var Harding flygtet
fra fængslet og nåede dødeligt såret til Tolliver, hvor bandens fire
andre medlemmer havde en saloon. Lige før han døde, hviskede

Harding noget til Ben, som fortalte det til Bill. Og så fik de texanske
helvedeshunde, der i forvejen havde nok at ordne, piskende travlt
med at prøve at finde guldet – og kæmpe med de fire mordlystne

banditter, der var vilde og blodige efter at få fingre i det!

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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