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Hondo Louis L\u0027amour Hent PDF Apacherne er på krigsstien. Hondo er på rekognoscering for general
Crook, da indianerne skyder hans hest væk under ham. På en lille ranch midt i apachernes område møder han
en enlig kvinde ved navn Angie Lowe. Angies mand har forladt ranchen for flere måneder siden, og hun
passer nu den og deres dreng på seks år alene. Da Hondo senere rider ud igen for at undsætte Angie og

drengen, bliver han forfulgt – ikke blot af apacherne, men også af en vis Ed Lowe … 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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storytellers med sine rå og underholdende fortællinger fra det vilde
vesten. Louis L‘Amour skrev omkring 100 romaner, som alle strøg
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