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Blodig fortid George G. Gilman Hent PDF "– Og nu til revolverne, makkere!
De to mænd trak langsomt og forsigtigt revolverne od af hylstrene og kastede dem flere meter fra sig. Så
skuldrede Edge sin riffel og stak en hånd i skjortelommen for at tage en tændstik frem. Han strøg den på
dørkarmen og tændte cigaretten. samtidig med at han masede sig ud mellem svingdørene. Alle fire iagttog

ham med udtryk , der var en blanding af forvirring og frygt. De svedte alle voldsomt."

"I blodig fortid" følger vi Edge som den mand, han engang var, nemlig Kaptajn Josiah C. Hedges, tilbage til
Borgerkrigens rædsler, død og ødelæggelse, men også tilbage til hans familie og rødderne – til den blodige

fortid.

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.

"De mest voldelige westernhistorier på tryk" – under det slogan blev George G. Gilmans bloddryppende Colt
45 serie om western-antihelten Edge solgt, da de første bøger kom på markedet tilbage i 1970‘erne. Serien
handler om kaptajnen Josiah C Hedges, en mexicansk-svensk krigsveteran fra Den Amerikanske Borgerkrig
(1861-1865) med 56 drab på samvittigheden, der vender hjem fra krigen og forefinder sin forkrøblede bror
tortureret og familiens gård jævnet med jorden. Fuld af hævn- og mordfantasier ridder veteranen nu ud på

prærien og bliver til Edge – bevæbnet til tænderne med våben og sarkasme, mester i at vansire sine ofre med
barberblad og ensom ulv…

 

"– Og nu til revolverne, makkere!
De to mænd trak langsomt og forsigtigt revolverne od af hylstrene og
kastede dem flere meter fra sig. Så skuldrede Edge sin riffel og stak
en hånd i skjortelommen for at tage en tændstik frem. Han strøg den
på dørkarmen og tændte cigaretten. samtidig med at han masede sig
ud mellem svingdørene. Alle fire iagttog ham med udtryk , der var

en blanding af forvirring og frygt. De svedte alle voldsomt."

"I blodig fortid" følger vi Edge som den mand, han engang var,
nemlig Kaptajn Josiah C. Hedges, tilbage til Borgerkrigens rædsler,
død og ødelæggelse, men også tilbage til hans familie og rødderne –

til den blodige fortid.

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.

"De mest voldelige westernhistorier på tryk" – under det slogan blev
George G. Gilmans bloddryppende Colt 45 serie om western-

antihelten Edge solgt, da de første bøger kom på markedet tilbage i
1970‘erne. Serien handler om kaptajnen Josiah C Hedges, en

mexicansk-svensk krigsveteran fra Den Amerikanske Borgerkrig
(1861-1865) med 56 drab på samvittigheden, der vender hjem fra

krigen og forefinder sin forkrøblede bror tortureret og familiens gård
jævnet med jorden. Fuld af hævn- og mordfantasier ridder veteranen
nu ud på prærien og bliver til Edge – bevæbnet til tænderne med
våben og sarkasme, mester i at vansire sine ofre med barberblad og

ensom ulv…
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