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overfaldt fire agtværdige borgere en diligence for at tilfredsstille deres grådighed. En passager blev myrdet, to
mænd såret, og en fyldt pengekasse tømt. Men de texanske helvedeshunde svor, at det ikke skulle få lov at
passere ustraffet, og med hjælp af en frygtsom bankkasserer, en mishandlet ægtehustru og en sølle lommetyv
afslørede de de skyldige – og det kom til et voldsomt opgør med knaldende seksløbere ... 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 en hundrede
bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien "Bill og Ben".
"Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under

pseudonymet Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der
spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.
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