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Den skrappeste i Texas Kirk Hamilton Hent PDF Kongressen havde ladet præge en helt ny serie 20-dollars
guldmønter, men en hårdkogt bande slog til og snuppede ved et blodigt kup en fjerdedel af mønterne. Og

ikke nok med det. Under kuppet blev den gamle indflydelsesrige Curtis Bannerman og hans søn Chuck skudt
ned og livsfarligt såret. Det blev Yancey Bannerman, der påtog sig opgaven med at efterspore og

uskadeliggøre banden.

Det var ikke nogen let eller ufarlig opgave. For et af bandens medlemmer var en mand, som Texas-rangerne
kaldte "Den skrappeste i Texas"!

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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