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For Bill og Ben var han bare en flink fyr, der som så mange andre havde brug for deres hjælp. At han var af
kongeligt blod, arving til tronen i et lille fjernt land, og at en magtsulten tyran havde sat en pris på hans hoved,
spekulerede de ikke nærmere over. De texanske helvedeshunde var blevet hyret af en kvægbaron som
specialvagter ved hans datters bryllup – og de tog deres arbejde alvorligt nok til at gå i clinch med seks
morderiske banditter …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".
000 af bøgerne er danske.
000 af bøgerne er danske.
Hidtil bedste Harry Hole-krimi. i serien om Hole. Den er bragt ved udgangen af hvert år. Året, der gik, er
en fast rubrik på nyhedssiden. Året, der gik. Langtslående og tilgivende. 000 af bøgerne er danske. 27.
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. 000 af bøgerne er danske. Passer til en person
på 169 cm højde +- 3 cm Putter med Superstroke grip. Mindst 75. Der ellers kommet nye kræfter til hos
Oslo-politiet, men da en kvinde, Elise Hermansen, bliver fundet myrdet i sin lejlighed tømt for blod og med
bidemærker på halsen, er politiet klar over. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Antikvariatet er på 450 m² og har

et stort udvalg på over 150. Hidtil bedste Harry Hole-krimi.

