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Bill og Ben rammer røverne Marshall Grover Hent PDF Doc Beaumont, en selvsikker og småarrogant læge,
står til at blive hængt for det kujonagtige mord på en mand, dræbt af skud i ryggen. Den mest æresløse måde
at dræbe et menneske på i det vilde vest. Doc Beaumont er dog overbevist om, at han sagtens kan føre sin
egen sag og blive frifundet, men det er de texanske pistolslyngere Bill og Ben ikke helt så sikre på. Til
gengæld er de sikre på, at Doc er uskyldig og hvis der er noget, de to hader mere end noget andet, er det

uretfærdighed ...

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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