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Den dræbte by Robert Sterling Hent PDF En farmer og hans familie giver husly til en mand, der som den
eneste nogensinde er vendt tilbage fra den endeløse ørken mod vest. Manden er halvt død af tørst, og familien
tænker, at det bare er febervildelse, når han fortæller om en enorm spøgelsesby, der af uforklarlige grunde er
blevet forladt af sine indbyggere uden varsel, og som stadig flyder over af guld og juveler. Men Tom Mix og
Bob Morgan er ikke så sikre på, at der bare er tale om hallucinationer eller løgnehistorier. De vil finde den

dræbte by!

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.

 

En farmer og hans familie giver husly til en mand, der som den
eneste nogensinde er vendt tilbage fra den endeløse ørken mod vest.
Manden er halvt død af tørst, og familien tænker, at det bare er
febervildelse, når han fortæller om en enorm spøgelsesby, der af

uforklarlige grunde er blevet forladt af sine indbyggere uden varsel,
og som stadig flyder over af guld og juveler. Men Tom Mix og Bob
Morgan er ikke så sikre på, at der bare er tale om hallucinationer

eller løgnehistorier. De vil finde den dræbte by!

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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