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forsøg på at skaffe sig af med de to texanske helvedeshunde, men bagholdet ved Arroyo Salvador lykkedes
ikke bedre end snigangrebet gennem et førstesalsvindue i Store Lulus saloon. Og dræberne fik ikke en tredje
chance. For at bevise en uretmæssig anklagets uskyldighed og give en ung sagfører en opsigtsvækkende start

på sin karriere optrådte Bill og Ben i retten – med flammende 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 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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