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Bill og Ben banker bankrøverne Marshall Grover Hent PDF Da Hatchers eneste bank brændte ned til
grunden, begyndte indbyggerne i den lille by at hæve penge i panik. Men i det vilde vest går den slags ikke

uopdaget hen, og snart blev byen hærget af blodtørstige banditter og snu slyngler i forklædning som
lovmænd. Hatcher havde nået bristepunktet for, hvad den kunne klare, men midt i det hele ankom de to

texanske pistolslyngere Bill og Ben - der var kendt for at spise kriminelle til morgenmad!

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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præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien
"Bill og Ben".

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bill og Ben banker bankrøverne&s=dkbooks

