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Trots att Toby Keel befann sig flera mil från brottsplatsen anklagas han för ett kallblodigt mord på en rik
ranchägares son. Ranchägaren hatar Toby och med hjälp av fyra vittnen, som påstår sig ha sett Toby utföra
dådet, sätter han dit honom. Han är till och med så säker på sin sak att han inte ens försöker få Toby lynchad.
Han kommer ju ändå att dömas till döden. Om inte Big Jim och en försupen advokat lyckas få honom fri. De
är nämligen de enda som tror att Toby är oskyldig …Leonard Frank Meares (1921-1993) var en australisk
författare som skrev över 700 böcker, främst inom Westerngenren. Meares skrev främst under pseudonymen
Marshall Grover men använde även egna namnet Leonard F. Meares såväl som pseudonymerna Ward
Brennan, Shad Denver, Frank Everton, Lester Malloy, Glenn Murrell, Johnny Nelson, Robert E. Rand, Shayne
E. Sharpe, Clyde B. Shawn, Val Sterling, Lee Thorpe och Brett Waring.
Ta del av kulturprogrammet » Skaffa pass till barn. I Kanal 5:s nya komediserie Sommaren med släkten ser
vi Peter Magnusson i rollen som Jens. Pass behövs även för nyfödda barn och skaffas på passexpeditionen.
Året, der gik. se; Låna om bok; Bibliotekens öppettider; Biblioteksevenemang; I Gislaveds kommun inser vi
vikten av ett rikt kulturliv. Den explosionsartade branden i höghuset i London har väckt frågor om husets
nyrenoverade fasad. Den gäller också för vissa. Se Sommaren med släkten i Kanal 5 Play. SVALÖV I vanlig
ordning firas 1 maj i Svalöv och på tisdag gästas Arbetskommunen av Yvonne Augustin ordförande i
sjukvårdsnämnd Sund vid arrangemanget på. Kulturvår 2018. Bert Karlsson ska kämpa för
Kristdemokraternas överlevnad fram tiill valet. Men hemma har han det stundtals också ganska tufft med
hustrun Britt-Marie. SVALÖV I vanlig ordning firas 1 maj i Svalöv och på tisdag gästas Arbetskommunen av

Yvonne Augustin ordförande i sjukvårdsnämnd Sund vid arrangemanget på.
Vi erbjuder en mängd arrangemang, evenemang och andra kulturaktiviteter under våren 2018. I den här
texten skall vi röra oss lite omkring Bibelns berättelse om Babels torn. Karwan Safari fick hela 65 minuter när
VSK Fotboll vann genrepet borta mot Åtvidaberg inför nästa helgs premiär.

