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Hård som flint Louis L'Amour Hent PDF Flint havde vendt civilisationen ryggen, og som en såret ulv var han
søgt ud i ødemarken for at dø. Hans mål var de golde ødemarker i sydvest og et skjulested blandt

lavaklipperne, som han troede, at kun han kendte til.

Men hans fjender havde lejet den professionelle revolvermand og snigmorder Buckdun til at gøre det af med
ham; den eneste mand i Vesten, som turde tage kampen op mod Flint. Og de havde lovet ham en fyrstelig

betaling for Flints død …

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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