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Bill og Ben tager togrøvere til fange Marshall Grover Hent PDF Et gammelt tog kørte af sporet højt oppe i
Shoshone-bjergene. Ombord på toget var en konduktør, en håndfuld lokomotivfolk, 10 passagerer og ...

150.000 dollars. Nu er det op til de strandede togfolk at passe på pengene. Men rygtet om ulykken breder sig,
og snart er både en gruppe banditter og en flok indfødte på jagt efter den knitrende, grønne skat.

Tingene er dog ikke afgjort på forhånd, for midt i det hele kommer de to omstrejfende texanske pistolslyngere
Bill og Ben forbi. Og hvis der er noget de to hader, så er det togrøvere!

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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