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Brionne Louis L'Amour Hent PDF Major James Brionne fik Dave Allard i galgen for mord. Men før sin død
svor Dave, at hans brødre ville tage hævn en skønne dag. Der gik fire år, før banditterne gjorde alvor af Daves
trusler. De var skyld i, at Brionnes kone døde, og de brændte hans hjem ned. Kun Brionne selv og hans lille
dreng undslap. Senere drog Brionne og drengen vestpå for at starte en ny tilværelse, men Allards brødre er

fulgt efter for at gøre opgaven færdig …

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.

 

Major James Brionne fik Dave Allard i galgen for mord. Men før sin
død svor Dave, at hans brødre ville tage hævn en skønne dag. Der

gik fire år, før banditterne gjorde alvor af Daves trusler. De var skyld
i, at Brionnes kone døde, og de brændte hans hjem ned. Kun Brionne
selv og hans lille dreng undslap. Senere drog Brionne og drengen

vestpå for at starte en ny tilværelse, men Allards brødre er fulgt efter
for at gøre opgaven færdig …

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Brionne&s=dkbooks

