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Seksløber-banden Robert Sterling Hent PDF Bob Nola har fået tilnavnet "bedemanden", fordi han har sendt
så mange mennesker i graven med sin seksløber. Larry Deegan går under navnet "frysemaskinen", fordi han
har gjort så mange mennesker kolde. De to banditter er blevet optaget i "den anden bibel" – den lange liste af
lovløse, der hærger Det Vilde Vesten. Nu slår de sig sammen og finder på deres vej gennem Texas mange
andre lovløse, der slutter sig til deres "seksløberbande". Der er øjensynligt ingen grænser for, hvad denne

bande kan udrette. Men det samme er også blevet sagt om cowboyen Tom Mix – og han kæmper på de godes
side! 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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