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Pokerprinsessen Robert Sterling Hent PDF Banditten Hildagos har sammen med sine to håndlangere fanget
den rige Nigel Marston. Nu kræver de intet mindre end 50.000 dollars i løsesum. Men Nigel nægter at skrive
brevet til sin unge datter, om at hun skal aflevere pengene. Han vil ikke have sit barn blandet ind i sagen, om
det så skal koste ham livet! Men hans datter har mere gåpåmod, end han går og regner med, og hun vil ikke
lade sin gamle far lide unødigt. 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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