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Louis l' amour crossfire trail book

ÜYE GİRİşİ YAPIN'ın büyüklüğü, rafe Caradec'in her zaman beklemede, en yüksek bahisli oynayan acımasız adamlar arasında geçirdiği hayatı sertleştirmesi. Rafe'in kutsal olarak gördüğü tek şey onun sözüydü ve şimdi ölmekte olan bir adama Long Valley çiftliğini karısı ve kızı Ann için tutacağına yemin
etti. Ama Ann, Rafe'in kendi çarpık kazancı için hareket ettiğini düşündü ve onu yok etmeyi planlayan açgözlü çiftlik sahiplerinin ölümcül ellerine düştü. Sonra Rafe, Ann'i ve araziyi kurtarmanın bir yolunu buldu. Tehlikeli olurdu ama Rafe Caradec'in bilmesine tek yol buydu. Tür: Diğer Yazarlar Joe Pepper
(Tales of Texas) Lee McElroy Macklin Kadınlar (Gunsmith, tarafından Batı Benzer Kitaplar kitap 1) J R RobertsAmbush Mountain Man (Last Mountain Man, Kitap 31) William W Johnstone Louis L'Amour's Crossfire Trail Için kullanılabilirlik kullanılan fiyat: 5,99 $ Kağıt geri (Genellikle 24 saat içinde gemi)
STORY YER MAP Rafe Caradec her zaman hazır bindi bir adamdı, vicdansız erkekler arasında harcanan yaşam tarafından sertleştirilmiş kim en yüksek bahisli oynadı. Rafe'in kutsal olarak gördüğü tek şey onun sözüydü ve şimdi ölmekte olan bir adama Long Valley çiftliğini karısı ve kızı Ann için
tutacağına yemin etti. Ama Ann, Rafe'in kendi çarpık kazancı için hareket ettiğini düşündü ve onu yok etmeyi planlayan açgözlü çiftlik sahiplerinin ölümcül ellerine düştü. Sonra Rafe, Ann'i ve araziyi kurtarmanın bir yolunu buldu. Tehlikeli olurdu ama Rafe Caradec'in bilmesine tek yol buydu. İlk Louis
L'Amour'um. (Benim ilk Batı romanı, size gerçeği söylemek gerekirse, Mars gibi bazı bilimkurgu yarı-westernsaydığınız sürece - Mick Farren's Red Planet.) Ama bu sonuncusu olmayacak. Aslında, olduğu gibi hızlı bir okuma - 160ish sayfaları, yoğun yazı tipi ama nispeten basit prédy - Ben kütüphane bir
sonraki çifti sadece L'Amour hakkında durur yapabilirsiniz. (Ben yıl için benim Challenge arkasında birkaç kitap alıyorum.) Almak için birkaç konuları. Belli ki yetenekli bir yazar, ama aynı zamanda çok üretken, bu da benim ilk Louis L'Amour'um anlamına geliyor. (Benim ilk Batı romanı, size gerçeği
söylemek gerekirse, Mars gibi bazı bilimkurgu yarı-westernsaydığınız sürece - Mick Farren's Red Planet.) Ama bu sonuncusu olmayacak. Aslında, olduğu gibi hızlı bir okuma - 160ish sayfaları, yoğun yazı tipi ama nispeten basit prédy - Ben kütüphane bir sonraki çifti sadece L'Amour hakkında durur
yapabilirsiniz. (Ben yıl için benim Challenge arkasında birkaç kitap alıyorum.) Almak için birkaç konuları. Belli ki yetenekli bir yazar, ama aynı zamanda çok üretken, bu da demek oluyor ki en parlak döneminde baş döndürücü bir tempoda romanlar çeviriyor. Onun tarzı fantastik ama biraz daha Lehçe veya
bakım burada ve orada alınabilir. Hikayenin sonlarına doğru bir paragrafta bir karakterin 25 yaşında olduğunu belirtmeye çalışır. Romanın başlarında, fültün nerede olması gerektiğiyle övünmek için suistimal etti. (Bu en azından değiştirmek veya bira bozuklukları kadar tebeşirli olabilir.) Tamamen mekanik
dışında, gerçekten hiçbir şey O, tam olarak şiirsel balmumu değil, akıllıca peyzaj kullanır, ama kesinlikle yer güçlü bir anlamda sağlar. Karakter motivasyonu anlayışı anormal psikolojiile sınır komşusudur. Bu iyi ve kötünün klasik bir anlatımı. İyi olanlar paladins yakındır. Bazen hata yaparlar, ama her
zaman taktiksel çeşitlilik ve asla ahlaki ya da etik olmazlar. Kötü adamlar tamamen onarılamaz, ölüm tek uygun cezadır. Aradan geçen soğuk algınlığı ve tehditlerin siyularla bir savaş acısı içinde, açık denizlerde macera, yıldızlar arası romantizm ve çiftlik savaşları (bir bükülme ile) bir hikaye. Kasıtlı olarak
bu şekilde yazılmış olup olmadığını bilmiyorum, ama her sahne aksiyon ve diyalog açısından bir ısırık boyutu elinde, hangi bir çok sinemat kitap (Batı filmleri klasik dönemin zirvesinde yazılmış). ... Rafe Caradec - kumarbaz, hacı, şans askeri - o savaş ve Latin Amerika'nın dolgular olabilir gibi sert, ama
onun sözü kadar iyiydi. Charles Rodney bir fo'c'sle teknede ölürken Rafe, Rodney'in Wyoming çiftliğinin kızı Ann'i görmeye gittiğinden emin olmaya yemin etti. Painted Rock, Wyoming'de, Caradec erkeklerin seveceği bir yer, kilometrelerdir boyunca susız otlaklar ve yükselen dağlar buldu. Ayrıca bölgedeki
en zalim adamlardan birinin Rodney'nin çiftliğini ve kızını hedef aldığını keşfetti. Ama Rafe Caradec söz verdi ve Ann Rodney'nin gözlerinin içine baktığında ölümden başka hiçbir şey verdiği sözü tutmasını engelleyemezdi. Rafe Caradec - kumarbaz, hacı, servet asker - olarak savaş ve Latin Amerika'nın
dolgular olabilir gibi sert, ama onun sözü kadar iyiydi. Charles Rodney bir fo'c'sle teknede ölürken Rafe, Rodney'in Wyoming çiftliğinin kızı Ann'i görmeye gittiğinden emin olmaya yemin etti. Painted Rock, Wyoming'de, Caradec erkeklerin seveceği bir yer, kilometrelerdir boyunca susız otlaklar ve yükselen
dağlar buldu. Ayrıca bölgedeki en zalim adamlardan birinin Rodney'nin çiftliğini ve kızını hedef aldığını keşfetti. Ama Rafe Caradec söz verdi ve Ann Rodney'nin gözlerinin içine baktığında ölümden başka hiçbir şey verdiği sözü tutmasını engelleyemezdi. Rafe Caradec - kumarbaz, hacı, servet asker -
olarak savaş ve Latin Amerika'nın dolgular olabilir gibi sert, ama onun sözü kadar iyiydi. Charles Rodney bir fo'c'sle teknede ölürken Rafe, Rodney'in Wyoming çiftliğinin kızı Ann'i görmeye gittiğinden emin olmaya yemin etti. Painted Rock, Wyoming'de, Caradec erkeklerin seveceği bir yer, kilometrelerdir
boyunca susız otlaklar ve yükselen dağlar buldu. Ayrıca bölgedeki en zalim adamlardan birinin Rodney'nin çiftliğini ve kızını hedef aldığını keşfetti. Ama Rafe Caradec söz verdi ve Ann Rodney'nin gözlerinin içine baktığında ölümden başka hiçbir şey verdiği sözü tutmasını engelleyemezdi. Rafe Bir hacı,
mutluluk bir asker - o latin Amerika'nın savaş ve dolgular gibi sert, ama onun sözü kadar iyiydi. Charles Rodney bir fo'c'sle teknede ölürken Rafe, Rodney'in Wyoming çiftliğinin kızı Ann'i görmeye gittiğinden emin olmaya yemin etti. Painted Rock, Wyoming'de, Caradec erkeklerin seveceği bir yer,
kilometrelerdir boyunca susız otlaklar ve yükselen dağlar buldu. Ayrıca bölgedeki en zalim adamlardan birinin Rodney'nin çiftliğini ve kızını hedef aldığını keşfetti. Ama Rafe Caradec söz verdi ve Ann Rodney'nin gözlerinin içine baktığında ölümden başka hiçbir şey verdiği sözü tutmasını engelleyemezdi.
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