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Paradisdalen: Prærien Georg V. Bengtsson Hent PDF Året er 1856. Landmanden Preston beslutter sig for at
bryde op fra det beskyttede liv i St. Louis og rejser med sin kone og deres to sønner mod vest. De slår sig til
en karavane, der er eskorteret af soldater, da den medbringer kanoner, som mexicanerne skal bruge i krigen

mod indianerne.

Undervejs går det hele galt. Fjendtlige indianere angriber karavanen og splitter den ad, så familien Preston
pludselig må klare sig selv og samtidig passe på de to små piger, der tilfældigvis er endt i deres varetægt. De
farer vild på de store saltsletter langs den mexicanske grænse, men da tørsten er lige ved at gøre det af med

dem, dukker Det hvide Bjerg op i horisonten. Kan deres redning findes der?

"Prærien" er første del af Georg V. Bengtssons fortælling om familien Preston og Paradisdalen. Den
efterfølges af det afsluttende bind "Bæversøen".

Georg V. Bengtsson (1908-1988) var en dansk forfatter. Han debuterede som forfatter med bogen
"Ungdommen og litteraturen" og udgav senere en lang række bøger blandt andet om autentiske krimisager.

Georg V. Bengtsson skrev desuden under pseudonymet Else Bengtsson.
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