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Hævnen er min Louis L\u0027amour Hent PDF I ti år havde Val Trevallion levet besat af tanken om at finde
og dræbe sine forældres mordere. De blev myrdet, da han var tolv år, og i de ti år, der er gået, har han arbejdet
på en handelsstation, været sætter hos en bogtrykker, muldyrdriver, guldgraver og matros på en fladbåd. Men
først og fremmest har han arbejdet i miner, været sjakbejs som atten-årig og driftsleder som tyveårig. Nu tager
han til Comstock, hvor der netop er fundet sølvmalm. men han er ikke kommet for at gøre store fund og blive
rig. Fire af de mænd, der var med til at myrde hand far og mor, er nu døde. Resten lever. Han ved, at de vil
komme til Comstock for at få del i byttet. Og tålmodigt som jægeren vil han vente på dem ... 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.

 

I ti år havde Val Trevallion levet besat af tanken om at finde og
dræbe sine forældres mordere. De blev myrdet, da han var tolv år, og
i de ti år, der er gået, har han arbejdet på en handelsstation, været
sætter hos en bogtrykker, muldyrdriver, guldgraver og matros på en
fladbåd. Men først og fremmest har han arbejdet i miner, været

sjakbejs som atten-årig og driftsleder som tyveårig. Nu tager han til
Comstock, hvor der netop er fundet sølvmalm. men han er ikke

kommet for at gøre store fund og blive rig. Fire af de mænd, der var
med til at myrde hand far og mor, er nu døde. Resten lever. Han ved,
at de vil komme til Comstock for at få del i byttet. Og tålmodigt som
jægeren vil han vente på dem ... 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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