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Bill og Ben i den tørstige by Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: Selv om Bill og Ben ikke er ret
glade for byen Blue Creek i Kansas på grund af spiritusforbuddet, står det dog hurtigt klart, at de er på rette

tid og sted.

Byens nyvalgte borgmester har nemlig en blakket fortid. En fortid, der er begyndt at spøge, og som forsøger
at presse ham til at begå et kup mod byens rigeste bank. Men da Bill og Ben finder ud af, at der er noget

under opsejling, tager de straks affære – på deres egen pistolrygende facon!

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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