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På vej mod Yellowstone Werner J. Egli Hent PDF I 1884 drager familien Clayborn til Yellowstone, USA, for
at slå sig ned som nybyggere i det store uberørte land. Men de er ikke de eneste, der vil gøre krav på landet.
Den magtfulde kvægfarmer Nathan Hatch mener, at hele området tilhører ham, og at hans kvæg har eneret på
at græsse der. Familien Clayborn finder snart ud af, at Hatch kun er ét blandt mange problemer, der truer deres
nye tilværelse. Efterhånden tyder det på, at det er Jack Clayborn selv, der er forfulgt af en fortid, der hele

tiden truer ham og hans familie.

Werner J. Egli (f. 1943) er en schweizisk forfatter, der har skrevet en lang række bøger inden for forskellige
genrer af skønlitteratur til både voksne, unge og børn. Mange af hans bøger beskæftiger sig med forholdet

mellem de undertrykte og den herskende klasse, og flere af dem foregår i USA og Canada. Werner J. Egli har
vundet flere priser for sine bøger.

 

I 1884 drager familien Clayborn til Yellowstone, USA, for at slå sig
ned som nybyggere i det store uberørte land. Men de er ikke de
eneste, der vil gøre krav på landet. Den magtfulde kvægfarmer

Nathan Hatch mener, at hele området tilhører ham, og at hans kvæg
har eneret på at græsse der. Familien Clayborn finder snart ud af, at

Hatch kun er ét blandt mange problemer, der truer deres nye
tilværelse. Efterhånden tyder det på, at det er Jack Clayborn selv, der
er forfulgt af en fortid, der hele tiden truer ham og hans familie.

Werner J. Egli (f. 1943) er en schweizisk forfatter, der har skrevet en
lang række bøger inden for forskellige genrer af skønlitteratur til
både voksne, unge og børn. Mange af hans bøger beskæftiger sig
med forholdet mellem de undertrykte og den herskende klasse, og
flere af dem foregår i USA og Canada. Werner J. Egli har vundet

flere priser for sine bøger.
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