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Bill og Ben støtter senatoren Marshall Grover Hent PDF Senator Barnard B. Winnacott var bange for vesten
og troede fuldt og fast, at alle beboere af pionerområderne var blodtørstige banditter og rødhuder. Men

senatet krævede, at han rejste til Fort Ross i Wyoming, hvad enten han syntes om det eller ej. Havde han ikke
mødt to texanere, en uerfaren officer, en skrap underofficer og seks uregerlige kavalerister fra Fjerde Kavaleri,

ville senatoren aldrig have overlevet sin rejse – og han gjorde det kun med nød og næppe … 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".

 

Senator Barnard B. Winnacott var bange for vesten og troede fuldt
og fast, at alle beboere af pionerområderne var blodtørstige banditter

og rødhuder. Men senatet krævede, at han rejste til Fort Ross i
Wyoming, hvad enten han syntes om det eller ej. Havde han ikke
mødt to texanere, en uerfaren officer, en skrap underofficer og seks
uregerlige kavalerister fra Fjerde Kavaleri, ville senatoren aldrig

have overlevet sin rejse – og han gjorde det kun med nød og næppe
… 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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