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Bill og Ben redder dommerens damer Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: Da de altid hjælpsomme
texanske helvedeshunde Bill og Ben bliver vidne til kidnapningen af den kendte dommer Bristows kone og
datter, tilbyder de straks deres hjælp. Men kidnapperne har truet dommeren med drabelige repressalier, hvis
han melder sagen til sheriffen. Til gengæld forlanger de, at Bristow frikender en af deres medkumpaner,

selvom han er skyldig i de forbrydelser, han er anklaget for.

Først takker dommeren nej til Bill og Bens tilbud ud af lutter frygt, men han kommer hurtigt på andre tanker,
og snart er Bill og Ben i fuld sving med at redde dommerens damer.

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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