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Colorado-banden Robert Sterling Hent PDF Den ferme røver Ted Alison er blevet snydt af sin makker Jim
Trigger, der er stukket af med hele rovet og har efterladt Alison til at dø af sult og tørst i ørknen. Men Alison
bliver reddet af de to hårde hunde Martin Hicks og Phil Cragg, og nu sværger han hævn over Trigger. Første
skridt er at få de to redningsmænd til at hjælpe ham. NB! Historien er udgivet i 1950’erne og skal ses i denne

historiske kontekst. Racistiske udtalelser og sprogbrug repræsenterer ikke forlagets holdninger. 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.

 

Den ferme røver Ted Alison er blevet snydt af sin makker Jim
Trigger, der er stukket af med hele rovet og har efterladt Alison til at
dø af sult og tørst i ørknen. Men Alison bliver reddet af de to hårde
hunde Martin Hicks og Phil Cragg, og nu sværger han hævn over
Trigger. Første skridt er at få de to redningsmænd til at hjælpe ham.
NB! Historien er udgivet i 1950’erne og skal ses i denne historiske
kontekst. Racistiske udtalelser og sprogbrug repræsenterer ikke

forlagets holdninger. 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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