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Bill og Ben banker bandidos Marshall Grover Hent PDF De udgjorde en beskeden kampstyrke, der bestod af
to kamphærdede texanere, en modløs bøssemager og tre småtyve, som var flygtet fra arresten i Rodriguez og

havde sluttet sig sammen med en hævngerrig farmer fra Arkansas. Deres mål var at udrydde en
samvittighedsløs morderbande anført af en mand med storhedsvanvid. Alle troede, at det var en umulig

opgave. Men den lille nidkære trop fortsatte forfølgelsen hele vejen ind i Mexico, og de havde et trumfkort i
ærmet, da det kom til den endelige kamp …

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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