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red ind i byen til de var viklet ind i samtlige af dens problemer. Denne gang var det en broget skare, der bad
om hjælp: en rædselslagen sherif, en drukkenbolt, der var blevet vidne til et mord og en enke, der gerne så, at
sheriffen fik sig noget mod. Overfor dem står de tre samvittighedsløse brødre, der gør alt, hvad de kan, for at
få byen i deres magt. Men de havde ikke lige medregnet de to texanske helvedeshunde i deres planer, for
piben får snart en anden lyd, når de to banditjægere begynder at svinge med revolverne og rydde op i byen.
"Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under

pseudonymet Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der
spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.
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