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Canavans krig Louis L\u0027amour Hent PDF Canavan vidste, at han stak hånden i en hvepserede, da han
kom til dalen. De store ranchere var ikke andet end nogle kvægtyve, der var blevet respektable. Men nu
kæmpede de indbyrdes. Midt i dalen lå en mindre ranch, hvis ene ejer var en kvinde. Canavan havde sine
egne planer med hensyn til dalen og havde udtaget et skøde på en del af den. Hans revolvere skulle skaffe
ham alt: Jord, kvæg, vand … og en kvinde. 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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