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Revolvervirtuosen Robert Sterling Hent PDF Under et af de sidste slag i den amerikanske borgerkrig bliver
den rige sydstatsmand Louis de Rosignole dødeligt såret af nordstatssoldater. Inden han dør, beder han sin
slave Sam Thompson om at grave en masse guld og juveler ned et hemmeligt sted og derefter flygte med

Rosignoles lille datter. Inden slaven dør, betror han sit barnebarn, hvor skatten ligger begravet. Tre banditter
finder ud af, at skattens gemmested er blevet afsløret, og nu går den vilde jagt! NB! Historien

"Revolvervirtuosen" 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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ud af, at skattens gemmested er blevet afsløret, og nu går den vilde
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sprogbrug repræsenterer ikke forlagets holdninger. Robert Sterling er
pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957), som
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