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Buffalocity er en mineby, der bugner af guld og sølv. Men det er
også en by, der ligger uden for jernbanens spor, og som kun har

forbindelse til omverdenen gennem diligencen og postvognen, og det
gør den til et farligt sted at være. Det er da også derfor, bankmanden
James Bowman har hyret en dygtig revolvermand til at beskytte ham,
når han kører til Buffalocity med intet mindre end 200.000 dollars på
sig. Men mon revolvermanden er i stand til at beskytte ham mod de

farer, der lurer overalt på den lovløse prærie?

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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