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ønskede inderligt at gøre sin by berømt. Og da det pludselig forlød sig, at selveste præsidenten ville besøge
Sweeney, blev alle sejl sat til. Men da den lille underkuede hotelmand Elmo Rudge pludselig gik amok og
truede hele byen med et helt våbenarsenal fra byens klokketårn, og da den berygtede Sorte Hætte-bande

gjorde byen til sit hovedkvarter, så skulle Bill og Ben til for med deres revolverrappe næver at skaffe lidt fred
og ro i den lille by… 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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underkuede hotelmand Elmo Rudge pludselig gik amok og truede
hele byen med et helt våbenarsenal fra byens klokketårn, og da den
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lidt fred og ro i den lille by… 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
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