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Den fredløse Louis L\u0027amour Hent PDF Han skubbede sin hat om i nakken, så alle og enhver kunne se
hans ansigt, da han holdt hesten an i udkanten af byen. Han var ikke efterlyst i Obaro. Givetvis var han

mistænkt for de gamle togrøverier for nogle år siden, men der havde ikke været nogen beviser. Med nøgternt
vurderende øjne, der så alt, red han langsomt ned gennem hovedgaden. Han kastede et enkelt skarpt blik i
retning af banken, inden han på ny skubbede hatten om i nakken. Han ønskede, at de skulle genkende ham.
Sheriffen, der engang havde været hans bedste ven, men som nu var gift med hans pige, skulle have besked:
Considine var vendt tilbage! Louis L‘Amour (1908-1988) var en af USAs mest populære storytellers med sine
rå og underholdende fortællinger fra det vilde vesten. Louis L‘Amour skrev omkring 100 romaner, som alle
strøg ind på de amerikanske bestsellerlister. Louis L‘Amour voksede op i North Dakota og ville selv være en
troværdig karakter i sit farverige western-univers. Hans store kærlighed til naturen og løbende historiske
research gav ham indsigt i og forståelse for livets udfordringer i det barske nordamerikanske grænseland.

 

Han skubbede sin hat om i nakken, så alle og enhver kunne se hans
ansigt, da han holdt hesten an i udkanten af byen. Han var ikke

efterlyst i Obaro. Givetvis var han mistænkt for de gamle togrøverier
for nogle år siden, men der havde ikke været nogen beviser. Med
nøgternt vurderende øjne, der så alt, red han langsomt ned gennem
hovedgaden. Han kastede et enkelt skarpt blik i retning af banken,
inden han på ny skubbede hatten om i nakken. Han ønskede, at de

skulle genkende ham. Sheriffen, der engang havde været hans bedste
ven, men som nu var gift med hans pige, skulle have besked:

Considine var vendt tilbage! Louis L‘Amour (1908-1988) var en af
USAs mest populære storytellers med sine rå og underholdende

fortællinger fra det vilde vesten. Louis L‘Amour skrev omkring 100
romaner, som alle strøg ind på de amerikanske bestsellerlister. Louis
L‘Amour voksede op i North Dakota og ville selv være en troværdig
karakter i sit farverige western-univers. Hans store kærlighed til



naturen og løbende historiske research gav ham indsigt i og
forståelse for livets udfordringer i det barske nordamerikanske

grænseland.
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