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Bill og Ben skræmmer spøgelser Marshall Grover Hent PDF Den sagtmodige Duffy ville gerne giftes, og da
han først fik det utrolige – en Royal Straight Flush i poker – og bagefter nedlagde en farlig bandit og stod til
en stor dusør, var der pludselig økonomisk mulighed for at købe det hus, han så gerne ville have. Men huset
rugede over en hemmelighed, som seks morderiske revolvermænd kendte. To banditædende texanere var som
altid parat til at hjælpe de beskedne og ydmyge, og da Duffys hus ikke bare var plaget af spøgelser, men også

af guldgriske banditter, var det lige en opgave for dem… 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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