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Commanchernes blodbad George G. Gilman Hent PDF En død mand bliver slynget over Steele saddel da han
ridder ind i Black Rock. Folkene i byen brænder af hævntørst, for den myrdede mand var elsket – taget til

fange under et bankkup er han blevet slagtet af den berygtede Tyler-bande. Inspireret – ikke af følelser men af
lugten af 3000 dollars i dusør, gør Adam Steel sine pistoler klar og optager forfølgelsen af de onde forbrydere
sammen med folkene fra byen, men forfølgelsen bliver afbrudt af en krydsild fra et baghold. Hvem lagde det?
Steele er hovedmistænkt og den slagne sherifsøn sværger hævn. Byen vender sig mod Steele, og han søger
tilflugt hos Tyler-banden. I et forrygende crescendo af skyderi og død redder Steele skindet med nød og

næppe – og så begynder problemerne. Western, vold og vildt bidende sarkasme: George G. Gilman borger for
historier fuld af dramatiske skudvekslinger og præriestøv, mens forfatteren bag pseudonymet er den engelske
Essex-fødte Terence William Harknett (f. 1936). Godt og vel 200 bøger i forskellige serier og genrer har

Harknett skrevet, men den største success var bøgerne om den brutale revolverhelt Edge, der rask væk solgte i
et oplag på 250.000 eksemplarer pr. bind, fra de begyndte at udkomme i 1972. Men også antihelten i serien
Adam Steele blev populær, og historierne revet ned fra hylderne. Historien om Adam Steele begynder, da

Abraham Lincoln dræbes i 1865, og hævntørstige "yankeer" går til angreb på formodede sydstatssymptisører.
Steeles far er en af dem, der må lade livet – og Adam farer ud på hævntogt. Antihelten Adam Steele

figurerede første gang som biperson i George G. Gilmans berømte westernserie om Edge og fortsatte i sin
egen spin off-serie, der består af ikke færre end 49 blodigt-voldelige westernromaner.

 

En død mand bliver slynget over Steele saddel da han ridder ind i
Black Rock. Folkene i byen brænder af hævntørst, for den myrdede
mand var elsket – taget til fange under et bankkup er han blevet
slagtet af den berygtede Tyler-bande. Inspireret – ikke af følelser
men af lugten af 3000 dollars i dusør, gør Adam Steel sine pistoler
klar og optager forfølgelsen af de onde forbrydere sammen med

folkene fra byen, men forfølgelsen bliver afbrudt af en krydsild fra et
baghold. Hvem lagde det? Steele er hovedmistænkt og den slagne
sherifsøn sværger hævn. Byen vender sig mod Steele, og han søger
tilflugt hos Tyler-banden. I et forrygende crescendo af skyderi og
død redder Steele skindet med nød og næppe – og så begynder



problemerne. Western, vold og vildt bidende sarkasme: George G.
Gilman borger for historier fuld af dramatiske skudvekslinger og
præriestøv, mens forfatteren bag pseudonymet er den engelske

Essex-fødte Terence William Harknett (f. 1936). Godt og vel 200
bøger i forskellige serier og genrer har Harknett skrevet, men den
største success var bøgerne om den brutale revolverhelt Edge, der
rask væk solgte i et oplag på 250.000 eksemplarer pr. bind, fra de
begyndte at udkomme i 1972. Men også antihelten i serien Adam
Steele blev populær, og historierne revet ned fra hylderne. Historien
om Adam Steele begynder, da Abraham Lincoln dræbes i 1865, og

hævntørstige "yankeer" går til angreb på formodede
sydstatssymptisører. Steeles far er en af dem, der må lade livet – og
Adam farer ud på hævntogt. Antihelten Adam Steele figurerede

første gang som biperson i George G. Gilmans berømte westernserie
om Edge og fortsatte i sin egen spin off-serie, der består af ikke færre

end 49 blodigt-voldelige westernromaner.
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