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Donna Caramba Robert Sterling Hent PDF Donald Duncan har præsteret at bygge sig en by, der er

indbegrebet af wild west-romantik, som man ser det i filmene. Han har tilmed hyret mænd til at gå rundt i
cowboytøj med sporer på støvlerne og revolvere i bæltet. Han har spredt en løgnehistorie om, at der findes
guld og sølv i bjergene omkring byen, men i virkeligheden tjener han sine penge på turisterne, der labber

historier og whisky i sig. Men en dag kommer der to banditter til byen, som også har hørt om de store fund af
guld og sølv, og de lader sig ikke spise af med røverhistorier. Robert Sterling er pseudonym for den danske

forfatter Niels Meyn (1891-1957), som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere forskellige
pseudonymer, heriblandt Arne Klint og Ellinor Bell. Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne

undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226 værker inden sin død i 1957.

 

Donald Duncan har præsteret at bygge sig en by, der er indbegrebet
af wild west-romantik, som man ser det i filmene. Han har tilmed
hyret mænd til at gå rundt i cowboytøj med sporer på støvlerne og
revolvere i bæltet. Han har spredt en løgnehistorie om, at der findes
guld og sølv i bjergene omkring byen, men i virkeligheden tjener han
sine penge på turisterne, der labber historier og whisky i sig. Men en
dag kommer der to banditter til byen, som også har hørt om de store
fund af guld og sølv, og de lader sig ikke spise af med røverhistorier.
Robert Sterling er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn
(1891-1957), som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere
forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og Ellinor Bell.

Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og
nåede at udgive hele 226 værker inden sin død i 1957.
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