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skælvede indbyggerne for den 50 mand store bande, som hærgede og plyndrede overalt, hvor der var noget at

hente.

Men da de texanske helvedeshundes trofaste heste også blev stjålet, svor de, at det ikke skulle gå ustraffet
hen, og sammen med en fantasifuld og dristig ung løjtnant gik de i gang med at lægge en fælde for hele den

morderiske bande. Og så gik det løs med rygende seksløbere og knyttede næver…

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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