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Den brændende ørken Louis L\u0027amour Hent PDF Jaget, forfulgt og såret havde de trængt ham op i en
krog deroppe på klipperne, hvor der kun var en vej frem – nedad! Den kæmpestore sten lå lige på kanten af
klippen. Trace Jordan bøjede sig, greb fat om den og skubbede af alle kræfter. Han kunne mærke, hvordan

såret sprang op, men stenen begyndte at rulle. Der lød en raslen af småsten efterfulgt af skingre, rædselsslagne
skrig, da mand og hest blev ramt og væltet ud i den mørke afgrund. 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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