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Jernbanerøverne Robert Sterling Hent PDF Lisa Morris er lige så snu, som hun er smuk. Hun har den største
foragt for sin chef, Earl W. Stelton, som er en charmerende forretningsmand med et hjerte af sten. Men Lisa,
som ellers har kunnet sno Earl om sin lillefinger, sidder nu i saksen – han har fået hende til at investere i et

Wild West-foretagende, og nu står hun til at miste alle pengene. Hun henvender sig derfor til to banditter med
et forslag om et kup, der vil tjene svimlende summer til dem alle tre og tilmed få Earl ned med nakken…
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.

 

Lisa Morris er lige så snu, som hun er smuk. Hun har den største
foragt for sin chef, Earl W. Stelton, som er en charmerende

forretningsmand med et hjerte af sten. Men Lisa, som ellers har
kunnet sno Earl om sin lillefinger, sidder nu i saksen – han har fået
hende til at investere i et Wild West-foretagende, og nu står hun til at
miste alle pengene. Hun henvender sig derfor til to banditter med et
forslag om et kup, der vil tjene svimlende summer til dem alle tre og
tilmed få Earl ned med nakken… 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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