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Bill och Ben bland högvilt Marshall Grover Hent PDF En dag dyker en högst oväntad och prominent gäst
upp när Bill och Ben är ute och rider. Han blir avkastad från sin häst, glider ner för en sluttning och hamnar

bokstavligen framför deras fötter. När tystnaden och dammet lagt sig över sällskapet säger han:
– Godmorgon. Jag heter Rudolf. Kronprins Rudolf.

– Rulle, du ser omskakad ut. Vill du ha en kaffegök? sa Bill och Ben.
Det ville han verkligen. Äventyret kunde börja!

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

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.

 

En dag dyker en högst oväntad och prominent gäst upp när Bill och
Ben är ute och rider. Han blir avkastad från sin häst, glider ner för en

sluttning och hamnar bokstavligen framför deras fötter. När
tystnaden och dammet lagt sig över sällskapet säger han:
– Godmorgon. Jag heter Rudolf. Kronprins Rudolf.

– Rulle, du ser omskakad ut. Vill du ha en kaffegök? sa Bill och Ben.
Det ville han verkligen. Äventyret kunde börja!

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

trubbel.

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.
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