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Den flammende seksløber Kirk Hamilton Hent PDF Tip Regan var død, og specialagenten, Cleve Shann, hvis
opgave det havde været at uskadeliggøre ham, rettede sig op og pumpede en ny patron op i kammeret på sin

Winchester. Hans første, selvstændige opgave var tilfredsstillende afsluttet.

Eller var den?

Det våben, han fandt i den dræbte våbensmuglers oppakning, var kun starten til en ny, hæsblæsende jagt, der
bragte hans chef, Yancey Bannerman, nærmere døden, end han endnu havde været under nogle af sine

tidligere opgaver i det lovløse grænseland.

Keith Hetherington (f. 1929) er en australsk forfatter, der har udgivet mere end 600 titler. Han har skrevet
bøger i flere forskellige genrer, men er primært kendt for sit enorme bidrag til westerngenren. Her har han

blandt andet udgivet adskillige bøger i serien "Bannerman og Colt", der første gang så dagens lys i 1978 med
bogen "Guvernørens penge". Hetherington startede sin skrivekarriere allerede i sine teenageår og har udgivet
bøger lige siden. Han har skrevet under adskillige pseudonymer, hvoraf Kirk Hamilton, Jake Douglas og

Clayton Nash er nogle få eksempler.

"Bannerman og Colt" er en westernserie om de to hårdtslående følgesvende Yancey Bannerman og Johnny
Colt, der gang på gang står overfor banditter og slyngler – og ofte må tage både næver og revolvere i brug for

at opretholde loven og retfærdigheden.
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Colt", der første gang så dagens lys i 1978 med bogen "Guvernørens

penge". Hetherington startede sin skrivekarriere allerede i sine
teenageår og har udgivet bøger lige siden. Han har skrevet under
adskillige pseudonymer, hvoraf Kirk Hamilton, Jake Douglas og
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