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Bill och Ben nära ögat Marshall Grover Hent PDF När Bill och Ben tjuvåker på ett tåg genom Wyoming tror
de att de är ensamma i lastvagnen. Förutom alla korsetter, klänningar och dylikt som folk brukar beställa.
Men snart blir de misstänksamma och det dröjer inte länge förrän kulorna börjar vina inne i vagnen. Resan

håller på att få ett hastigt slut innan Bill och Ben tar överhanden …

Leonard Frank Meares (1921-1993) var en australisk författare som skrev över 700 böcker, främst inom
Westerngenren. Meares skrev främst under pseudonymen Marshall Grover men använde även egna namnet
Leonard F. Meares såväl som pseudonymerna Ward Brennan, Shad Denver, Frank Everton, Lester Malloy,

Glenn Murrell, Johnny Nelson, Robert E. Rand, Shayne E. Sharpe, Clyde B. Shawn, Val Sterling, Lee Thorpe
och Brett Waring.

Bill och Ben är en vilda västern-bokserie om Bill Valentine och Ben Emerson, två kringdrivande cowboys
från Texas som ofta hamnar i trubbel.

 

När Bill och Ben tjuvåker på ett tåg genom Wyoming tror de att de
är ensamma i lastvagnen. Förutom alla korsetter, klänningar och
dylikt som folk brukar beställa. Men snart blir de misstänksamma
och det dröjer inte länge förrän kulorna börjar vina inne i vagnen.

Resan håller på att få ett hastigt slut innan Bill och Ben tar
överhanden …

Leonard Frank Meares (1921-1993) var en australisk författare som
skrev över 700 böcker, främst inom Westerngenren. Meares skrev

främst under pseudonymen Marshall Grover men använde även egna
namnet Leonard F. Meares såväl som pseudonymerna Ward Brennan,
Shad Denver, Frank Everton, Lester Malloy, Glenn Murrell, Johnny
Nelson, Robert E. Rand, Shayne E. Sharpe, Clyde B. Shawn, Val

Sterling, Lee Thorpe och Brett Waring.

Bill och Ben är en vilda västern-bokserie om Bill Valentine och Ben
Emerson, två kringdrivande cowboys från Texas som ofta hamnar i

trubbel.
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