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Stands ved Papago Wells Louis L'Amour Hent PDF Logan Gates ... Der var et glimt i hans øjne, som fik en
mand til at betænke sig to gange, inden han på ny udsatte sig for deres gennemborende blik. Han var høj og
senet, og han bevægede sig med et jagende rovdyrs snilde, han havde dræbt adskillige mænd, og han havde
overlevet alle sine fjender. Men nu ville han få brug for al sin snuhed og kunnen, hvis han skulle bringe sig
selv og den lille håndfuld folk, der var sammen med ham, helskindet ud af denne knibe. Den virkelige

ildprøve ville komme, når de hørte apachernes krigsråb – og han tvivlede ikke på, at de ville få det at høre, i
samme øjeblik det gik op for indianerne, at han havde forskanset sig her i Papago Wells med tre kvinder og

kun en håndfuld soldater i sit følge ...

Louis Dearborn LaMorre (1908-1988) var en amerikansk forfatter, der bedst var kendt for sine actionfyldte
romaner om det vilde vesten, som han udgav under navnet Louis L‘Amour. I løbet af sin lange

forfatterkarriere nåede L‘amour at udgive over 100 bøger (både romaner, noveller og faglitteratur), og til trods
for, at han var mest berømt for sine westerns, skrev og udgav L‘amour inden for flere forskellige genrer,

blandt andet historisk fiktion og science fiction. L‘amour modtog i 1982 Kongressens nationale guldmedalje
og i 1984 modtog han the Presidential Medal of Freedom.
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