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Søn af en eftersøgt Louis L\u0027amour Hent PDF Ben Curry har i årevis hersket over sit eget lille kongerige
i en afkrog af Utah. Her er det ikke amerikansk lov, der gælder – det er Ben Currys lov. Nu er han imidlertid
ved at blive gammel, og det er tid til at udpege sig en efterfølger. Hans adoptivsøn Mike Bastian er en mester
med en pistol, en kniv for ikke at tale om de bare næver – men han har aldrig brudt loven. Nu må han gøre op
med sig selv, om han vil forblive en lovlydig borger, eller om han vil blive forbryderkonge … 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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