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Guldfloden Louis L'Amour Hent PDF Callaghen, den barske irske veteran, var måske netop manden, der
kunne følge det mystiske gamle kort og finde den forsvundne flod, hvor sandet ifølge legenden skulle være

fyldt med guld.

Men mange forsøgte at stoppe ham. Ikke blot indianerne, men også en flok fuldkommen hensynsløse
banditter … og tilmed hans egen overordnende, der også var ude efter Callaghens pige. Men den barske

sergent tog uden tøven kampen op mod dem alle …

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.

 

Callaghen, den barske irske veteran, var måske netop manden, der
kunne følge det mystiske gamle kort og finde den forsvundne flod,

hvor sandet ifølge legenden skulle være fyldt med guld.

Men mange forsøgte at stoppe ham. Ikke blot indianerne, men også
en flok fuldkommen hensynsløse banditter … og tilmed hans egen
overordnende, der også var ude efter Callaghens pige. Men den
barske sergent tog uden tøven kampen op mod dem alle …

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.
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