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Bill og Ben tømmer toget Marshall Grover Hent PDF Dabney var blevet jaget ud i byen, fordi han havde en
kedelig tilbøjelighed til drille folk og fortælle nogle vældige løgnehistorier. Og da han så lynet ramme

stilladset under jernbanebroen og vendte tilbage for at advare myndighederne, var der ingen, som ville tro
ham. Derimod blev han smidt i fængsel. Der traf han de texanske helvedeshunde, som havde midlertidigt

opholdssted i brummen, og de besluttede at undersøge sagen nærmere. De brød ud af fængslet og tog Dabney
med ud til slugten.

Men ville broen holde så længe…?

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".

 

Dabney var blevet jaget ud i byen, fordi han havde en kedelig
tilbøjelighed til drille folk og fortælle nogle vældige løgnehistorier.
Og da han så lynet ramme stilladset under jernbanebroen og vendte
tilbage for at advare myndighederne, var der ingen, som ville tro
ham. Derimod blev han smidt i fængsel. Der traf han de texanske
helvedeshunde, som havde midlertidigt opholdssted i brummen, og
de besluttede at undersøge sagen nærmere. De brød ud af fængslet og

tog Dabney med ud til slugten.

Men ville broen holde så længe…?

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".

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bill og Ben tømmer toget&s=dkbooks

