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Blodig arv Louis L\u0027amour Hent PDF Val Darrant overtog en blodig arv efter sin plejefar, spilleren Will

Riley … En arktisk snestorm rasede udenfor, da Vals moder beordrede sin elsker at tage ham med ud i
stormen og sørge for, at han aldrig kom tilbage. Riley var en mand, der forstod at beregne chancerne og spille

derefter. Han besluttede sig til at tage sig af Val, men hvilken mulighed havde han for at tage sig af en
forskræmt fireårig dreng? 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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