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Bill og Ben hjælper ranchen Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: De hjælpsomme texanske
helvedeshunde får valget mellem at fortsætte solderiet i kachotten eller sætte livet på spil ved at hjælpe til på
en ranch, der er på fallittens rand. De to pistolslyngere får til opgave at drive ranchejer Tom Gillerys hjord
gennem både bjerge og ørken. Men den nådesløse natur er ikke deres eneste modstander. Da Tom Gillerys

fjende nummer ét, Mel Rushford, får nys om hjordens lange rejse, sender han en flok beskidte og blodtørstige
banditter i deres retning med ordre om ikke at efterlade nogen overlevende – hverken dyr eller mennesker!

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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