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De red mod vest Louis L\u0027amour Hent PDF 1820’erne var en tid, hvor Vesten lokkede med uanede
muligheder. For Jean Talon betød det en chance for at slå sig ned som skibsbygger. Men der var andre i
Vesten, samvittighedsløse mænd, der var parate til at skaffe sig magt og rigdom uden at sky nogen midler.
Jean kommer i vejen for den farligste og mest hensynsløse af dem alle, den onde Baron Torville, der har
planer om at gøre Louisiana-området til sit eget private kongerige. Slipper Jean mon med livet i behold?
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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