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Varulven Robert Sterling Hent PDF Den lille flække Eziro-City er af en eller anden uforklarlig grund igen og
igen blevet sat i brand af lyn, og der er da i det hele taget noget uldent ved præriebyen. Det finder Tom Mix
ud af, da han og hans ven sidder i saloonen, og et par grove fyre kommer ind og giver sig til at fortælle, at
"Varulven" igen har været på spil. En formand er blevet skudt ned bagfra, og hans makker har fået en kniv i
ryggen af den snu snigmorder, der aldrig viser sit ansigt. Men nu er Tom Mix kommet til byen, og så bliver
det ikke sjovt at være varulv. 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 lille flække Eziro-City er af en eller anden uforklarlig grund
igen og igen blevet sat i brand af lyn, og der er da i det hele taget
noget uldent ved præriebyen. Det finder Tom Mix ud af, da han og
hans ven sidder i saloonen, og et par grove fyre kommer ind og giver
sig til at fortælle, at "Varulven" igen har været på spil. En formand er
blevet skudt ned bagfra, og hans makker har fået en kniv i ryggen af
den snu snigmorder, der aldrig viser sit ansigt. Men nu er Tom Mix
kommet til byen, og så bliver det ikke sjovt at være varulv. 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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