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Bill og Ben bliver barnepiger Marshall Grover Hent PDF I en afkrog af Colorado fandt de texanske

helvedeshunde en mand og hans ti måneder gamle søn. Manden var død, men barnet var sprællevende. Fast
besluttet på at finde en ny far til lille Marty bestemte Bill og Ben, at den flinke, men rodløse, Toby Rogers fra
San Benito var den bedst egnede, men få dage efter blev Toby anholdt for mord og bankrøveri. Der var ikke
andet for, end at få Tobys navn renset og slå en klo i den rigtige morder … 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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