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Bill og Ben kæmper for kronprinsen Marshall Grover Hent PDF Snigmorderne lå på hustagene ligesom
menneskemasserne på Tyler City hovedgade parat til at give kronprins Rudolph af Holentz – hvis ankomst

ventedes hvert øjeblik – en enestående varm modtagelse – med en styrtregn af stensikkert dræbende
riffelkugler.

Det var ikke det første attentatforsøg på kronprinsen, men hidtil var de texanske helvedeshunde kommet tids
nok på sporet af lejemorderne til at forhindre deres djævelske planer og jage dem på hovedkulds flugt.

Men denne mordmodtagelse opdagede Bill og Ben først i allersidste øjeblik – og de måtte handle hurtigere,
end det forekom menneskeligt muligt, hvis de endnu engang skulle redde den amerikanske regerings

æresgæsts dyrebare liv …

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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