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Bill og Ben banker banden Marshall Grover Hent PDF Pat Donovan var død, men havde efterladt sig en
dagbog, der var en dødbringende trussel mod hans bandemedlemmer, fordi alle mord og røverier var nøje

beskrevet i den.

Da bogen faldt i hænderne på Eleanor Barr, den smukke redaktør af Kureren i Jawbone, hvor banditterne
havde tilranet sig magten og pressede penge ud af befolkningen, kom hendes liv til at svæve i den allerstørste

fare.

Banden prøvede med alle midler at tage bogen fra hende, men de fik snart kamp til stregen. Bill og Ben, Det
vilde vestens berømte hjælpsomme helvedeshunde, kom til byen lige tids nok til med brændende bly og

knusende knytnæver at blande sig i den desperate kamp om liv og død.

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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