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omvendte drankere og et par omvandrende texanere red ind i Mexico for at finde en flok stjålent kvæg, havde

de ikke ventet at finde en bande bankrøvere, som var i forbund med de mexicanske bandidos.

Hvordan skulle den lille brogede flok slippe levende fra det? En snedig plan og en beslutning om ikke at give
op førte til et opgør med rygende 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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