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Skammens by George G. Gilman Hent PDF På sin vej vestover fra New York møder Edge en skotte, Angus
Ross. Angus følger den rute, som hans forældre tyve år tidligere rejste ad med vogntog, og hvor de mødte
deres skæbne. En fællesgrav markerer stedet, hvor massakren fandt sted. Nu ønsker Angus Ross at lægge
forældrenes jordiske rester i indviet jord, men da de når "Skammens By", Greenville, bliver de mødt med
skyldbetynget tavshed – og derefter et desperat og blodigt opgør. 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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