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Bjergenes hemmelighed Louis L\u0027amour Hent PDF Galloways tanker kredsede hele tiden om hans bror
Flagan, som et eller andet sted oppe i bjergene kæmpede for sit liv. Han vidste, at hvis det overhovedet var
muligt, ville Flagan klare sig, men alligevel ville Galloway gøre alt for at komme ham til undsætning.
Sackett-brødrene var kendt for at klare de mest umulige opgaver. Og nu havde de besluttet at bringe en

formue i guld sikkert ned fra bjergene, mens de samtidigt forsøgte at finde ud af, hvad der var sket med deres
far, som var forsvundet tyve år tidligere. De måtte så bare håbe, at de var lidt klogere end de folk fra New
Orleans, der også var ude efter guldet, og som ikke ville gå af vejen for at myrde for at få fingre i det. 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.

 

Galloways tanker kredsede hele tiden om hans bror Flagan, som et
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hvis det overhovedet var muligt, ville Flagan klare sig, men alligevel
ville Galloway gøre alt for at komme ham til undsætning. Sackett-
brødrene var kendt for at klare de mest umulige opgaver. Og nu
havde de besluttet at bringe en formue i guld sikkert ned fra

bjergene, mens de samtidigt forsøgte at finde ud af, hvad der var sket
med deres far, som var forsvundet tyve år tidligere. De måtte så bare
håbe, at de var lidt klogere end de folk fra New Orleans, der også var
ude efter guldet, og som ikke ville gå af vejen for at myrde for at få
fingre i det. 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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