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Triumf Marshall Grover Hent PDF Purvis och hans banditgäng ligger i bakhåll i bergen för att anfalla en
arméambulans som sägs ha guld i lasten.

Från staden Ballard kommer Rafe som är ute efter belöningen som utlysts om man fångar Purvis. Från samma
stad kommer även Big Jim i sällskap med två gamla vänner från kavalleriet. Det är de som kör ambulansen

för att locka fram banditerna från bergen. Det är upplagt för ett blodigt möte i bergen …

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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