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Løftet Erik Storey Hent PDF Clyde Barr strejfer rundt i de øde egne i det vestlige USA i sin søgen efter en
mening med tilværelsen efter en fortid med for meget vold og store personlige tab. Da efteråret falder på,

søger han op mod bjergene for at klare tankerne og skærpe sanserne ved at gå på jagt. Men da han møder en
ældre, syg mand – en ute-indianer fra et reservat i nærheden – må han vinke farvel til drømmen om et liv i
ensomhed. I reservatet møder Clyde den gamle mands datter, Lawana, og hans barnebarn, Taylor – og en
gruppe faretruende bikere, der kalder sig Reapers, som hærger den fattige, halvvejs forladte by. Clyde
beslutter sig for at give Lawana en hjælpende hånd på gården, indtil hendes far er blevet rask. Men

spændingerne mellem de lokale og bikerne tager til, og hans ønske om at hjælpe bliver til en kamp for
Lawanas, Taylors og hans eget liv ... Virkelig, virkelig god. Lee Child Den hårdeste af de hårde helte er skabt.
New York Times Intet mindre end døden indeholder rasende non-stop action, der maler bjergene og kløfterne

i det vestlige Colorado røde med blod. Clyde Barr – en blanding af en moderne bjergmand og en eks-
lejesoldat – er ikke en mand, man skal lægge sig ud med. CJ Box Et unikt, nyt talent! Storeys Intet mindre
end døden er intet mindre end brilliant. Den griber dig fra første side og slipper simpelthen ikke igen. Denne

mand er en født historiefortæller! Jeffery Deaver En rutsjebanetur af en bog, højspændt med en masse
overraskende twists … Original. Fængslende. Spændingsfyldt. Fuld af action. Sandsynlig. Realistisk.

Washington Times Erik Storey er tidligere rancharbejder, vildmarksguide, hundeslædekører og jæger. Han
brugte sine barndoms somre på sin oldefars gård eller i en afsides hytte i Colorados flade vildmark. Han har

tilegnet sig flere kvalifikationer inden for skarpskydning og bor nu med sin familie i Grand Junction i
Colorado.

 

Clyde Barr strejfer rundt i de øde egne i det vestlige USA i sin søgen
efter en mening med tilværelsen efter en fortid med for meget vold
og store personlige tab. Da efteråret falder på, søger han op mod
bjergene for at klare tankerne og skærpe sanserne ved at gå på jagt.
Men da han møder en ældre, syg mand – en ute-indianer fra et

reservat i nærheden – må han vinke farvel til drømmen om et liv i
ensomhed. I reservatet møder Clyde den gamle mands datter,
Lawana, og hans barnebarn, Taylor – og en gruppe faretruende



bikere, der kalder sig Reapers, som hærger den fattige, halvvejs
forladte by. Clyde beslutter sig for at give Lawana en hjælpende

hånd på gården, indtil hendes far er blevet rask. Men spændingerne
mellem de lokale og bikerne tager til, og hans ønske om at hjælpe
bliver til en kamp for Lawanas, Taylors og hans eget liv ... Virkelig,
virkelig god. Lee Child Den hårdeste af de hårde helte er skabt. New
York Times Intet mindre end døden indeholder rasende non-stop
action, der maler bjergene og kløfterne i det vestlige Colorado røde
med blod. Clyde Barr – en blanding af en moderne bjergmand og en
eks-lejesoldat – er ikke en mand, man skal lægge sig ud med. CJ Box
Et unikt, nyt talent! Storeys Intet mindre end døden er intet mindre
end brilliant. Den griber dig fra første side og slipper simpelthen
ikke igen. Denne mand er en født historiefortæller! Jeffery Deaver
En rutsjebanetur af en bog, højspændt med en masse overraskende
twists … Original. Fængslende. Spændingsfyldt. Fuld af action.
Sandsynlig. Realistisk. Washington Times Erik Storey er tidligere
rancharbejder, vildmarksguide, hundeslædekører og jæger. Han
brugte sine barndoms somre på sin oldefars gård eller i en afsides

hytte i Colorados flade vildmark. Han har tilegnet sig flere
kvalifikationer inden for skarpskydning og bor nu med sin familie i

Grand Junction i Colorado.
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