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Bill och Ben bland fiender Marshall Grover Hent PDF Bill och Ben anländer till staden Tyson City för att
lösa ett rånmord. Men någon gör allt för att tysta vilda västerns tuffaste trubbelmakare och ser gärna att de

stannar i staden för gott – sex fot under jorden!

Innan Bill och Ben lyckas fånga in banditerna sätter de stadens sheriff, doktor och begravningsentreprenör i
arbete …

Leonard Frank Meares (1921-1993) var en australisk författare som skrev över 700 böcker, främst inom
Westerngenren. Meares skrev främst under pseudonymen Marshall Grover men använde även egna namnet
Leonard F. Meares såväl som pseudonymerna Ward Brennan, Shad Denver, Frank Everton, Lester Malloy,

Glenn Murrell, Johnny Nelson, Robert E. Rand, Shayne E. Sharpe, Clyde B. Shawn, Val Sterling, Lee Thorpe
och Brett Waring.

Bill och Ben är en vilda västern-bokserie om Bill Valentine och Ben Emerson, två kringdrivande cowboys
från Texas som ofta hamnar i trubbel.

 

Bill och Ben anländer till staden Tyson City för att lösa ett rånmord.
Men någon gör allt för att tysta vilda västerns tuffaste trubbelmakare
och ser gärna att de stannar i staden för gott – sex fot under jorden!

Innan Bill och Ben lyckas fånga in banditerna sätter de stadens
sheriff, doktor och begravningsentreprenör i arbete …

Leonard Frank Meares (1921-1993) var en australisk författare som
skrev över 700 böcker, främst inom Westerngenren. Meares skrev

främst under pseudonymen Marshall Grover men använde även egna
namnet Leonard F. Meares såväl som pseudonymerna Ward Brennan,
Shad Denver, Frank Everton, Lester Malloy, Glenn Murrell, Johnny
Nelson, Robert E. Rand, Shayne E. Sharpe, Clyde B. Shawn, Val

Sterling, Lee Thorpe och Brett Waring.

Bill och Ben är en vilda västern-bokserie om Bill Valentine och Ben
Emerson, två kringdrivande cowboys från Texas som ofta hamnar i

trubbel.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bill och Ben bland fiender&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


