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kvægbarons datter var løbet hjemmefra for at gifte sig med den mand, hun elskede. Men Josh Banfield havde
andre planer for sin smukke datter og får overtalt Bill og Ben til at stå i spidsen for eftersøgningen af Ella
Banfield. Bill får kommandoen over seks af kvægbaronens bedste mænd, og så begynder jagten. Men var

skuespilleren, som Ella havde giftet sig med, virkelig en samvittighedsløs lykkejæger?

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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