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Midnatsdiligencen Robert Sterling Hent PDF De tre røvere har sig en god forretning ved at plyndre løs i USA
og drive store flokke kvæg over grænsen til Mexico, hvor de sælger dyrene for gode penge. Men saloonpigen
Dolly er smartere end røverne, og hun sender sine egne mænd ned til grænsen for at holde øje med røverne og
stjæle byttet fra dem. Det viser sig dog, at Dolly ikke er den eneste, der har fået den idé, og nu bliver der
kamp om tyvekosterne. 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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