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Hvor prærievognene standsede. En nybyggerfortælling Louis L\u0027amour Hent PDF Den unge Bendigo
Shafter er som så mange andre på vej mod vest, da folkene i den lange, lange række af prærievogne beslutter
at gøre holdt og bygge deres by. Nybyggerne må ikke blot bygge deres hytter, skaffe brænde og føde og

forsvare sig mod indianere og omstrejfende bander af marodører. De må også lære at arbejde sammen, få det
lille samfund til at fungere og skabe deres egne love. Gennem alle disse begivenheder følger vi Bendigo

Shafter – som håndværker, da hytterne skal bygges – som jæger, når der skal skaffes mad til beboerne – som
kvægdriver, da han henter en stor hjord kvæg i Oregon – som guldgraver, da der findes guld nær byen – og
som sherif, da disse guldfund tiltrækker eventyrere og ballademagere, og det lille samfund vokser og får nye
problemer med begærlige og magtsyge mænd. "Hvor prærievognene standsede" er en spændende og farverig
beretning om en gruppe nybyggere i Wyoming og om den by, de byggede på den øde prærie. 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.

 

Den unge Bendigo Shafter er som så mange andre på vej mod vest,
da folkene i den lange, lange række af prærievogne beslutter at gøre
holdt og bygge deres by. Nybyggerne må ikke blot bygge deres
hytter, skaffe brænde og føde og forsvare sig mod indianere og
omstrejfende bander af marodører. De må også lære at arbejde

sammen, få det lille samfund til at fungere og skabe deres egne love.
Gennem alle disse begivenheder følger vi Bendigo Shafter – som
håndværker, da hytterne skal bygges – som jæger, når der skal

skaffes mad til beboerne – som kvægdriver, da han henter en stor
hjord kvæg i Oregon – som guldgraver, da der findes guld nær byen

– og som sherif, da disse guldfund tiltrækker eventyrere og



ballademagere, og det lille samfund vokser og får nye problemer
med begærlige og magtsyge mænd. "Hvor prærievognene standsede"
er en spændende og farverig beretning om en gruppe nybyggere i
Wyoming og om den by, de byggede på den øde prærie. 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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