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Bill og Ben giver gaver Marshall Grover Hent PDF Bill og Ben kommer i gavehumør i San Cristobal, da de
opdager, hvor mange værdigt trængende, der bor i byen. Men ikke alle er interesserede i, at de fattige stakler
får hjælp. Nogle bliver sågar så vrede over Bill og Bens godgørende arbejde, at de forsøger at snigmyrde

dem.

Det skulle de aldrig have gjort. For selv om Bill og Bens hjerte banker varmt for de ildestedte, så bliver de til
sten, når det gælder banditter. I stedet begynder deres pistoler at gløde ...

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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