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Daggryets mænd Louis L\u0027amour Hent PDF "Mit navn er Tyrel Sackett. Jeg dræbte en mand i

Tennessee, en af vore gamle fjender fra Higgins-familien. Så drog min bror, Orrin, og jeg vestpå. Det var
dengang, da ordentlige kvinder og mænd levede i frygt for indianere, kvægtyve og mordere, men vi gjorde
Vesten til et land, hvor vore børn kunne vokse op i sikkerhed. Orrin bragte lov og orden til Montana – og jeg
støttede ham. For indtil den dag, da jeg lagde revolveren fra mig, var jeg den hurtigste skytte i hele Vesten."
Louis L‘Amours uforglemmelige storværk om Sackett-familiens liv i Amerika i perioden 1600-1879. Hvert
bind kan læses for sig. Louis L‘Amour (1908-1988) var en af USA‘s 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 hans løbende historiske
research gav ham indsigt i og forståelse for livets udfordringer i det barske nordamerikanske grænseland.

 

"Mit navn er Tyrel Sackett. Jeg dræbte en mand i Tennessee, en af
vore gamle fjender fra Higgins-familien. Så drog min bror, Orrin, og
jeg vestpå. Det var dengang, da ordentlige kvinder og mænd levede i
frygt for indianere, kvægtyve og mordere, men vi gjorde Vesten til et
land, hvor vore børn kunne vokse op i sikkerhed. Orrin bragte lov og
orden til Montana – og jeg støttede ham. For indtil den dag, da jeg
lagde revolveren fra mig, var jeg den hurtigste skytte i hele Vesten."
Louis L‘Amours uforglemmelige storværk om Sackett-familiens liv i
Amerika i perioden 1600-1879. Hvert bind kan læses for sig. Louis
L‘Amour (1908-1988) var en af USA‘s 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 hans løbende



historiske research gav ham indsigt i og forståelse for livets
udfordringer i det barske nordamerikanske grænseland.
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