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Prærien er siste bok i Lærstrømpe-serien. Her møter vi for siste gang Coopers helt fra den amerikanske
pionértiden, som vi tidligere har truffet på under navn som Haukøye, Hjortedreper og Stifinner. Nå i sitt
seksogåttiende år befinner han seg på prærien. Her frister han en skrinn tilværelse som navnløs fangstmann og
uten forventninger om annet enn sin forestående død. Men livet gir nye utfordringer da en gruppe nybyggere
trenger inn på siouxindianernes territorier, og vår hovedperson får en ny rolle å spille - som kjentmann,
megler, strateg og redningsmann.
James Fenimore Cooper tilhører både den amerikanske og verdenslitteraturens kanon. Med sin særpregede
fortellerstil, hvor historiske og filosofiske emner forenes i en spenningsfylt og medrivende handling, har han
hatt et stort nedslagsfelt til alle tider og i alle aldersgrupper. Hans innflytelse på verdenslitteraturen er
betydelig, og kan spores hos forfattere som Turgenjev og Balzac.
Dette er den første komplette utgaven av Prærien på norsk.
Oversatt av Christian Heyerdahl.
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Bestill din bilferie i dag! Norsk-amerikansk historielag, NAHA-Norge: 23. september 2014: Den norske
avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og. TEMASIDE
(stikkord) På denne siden finner du tips om: Troll tema Indianer tema Vikinger tema TROLL: Trollbukse
(klipp og lim på en vanlig bukse man kan også bruke. I en ikke alt for fjern fortid var Nord-Amerika ukjent for
resten av verden, og befolket av mennesker som levde et svært annerledes liv enn folket i Europa gjorde.
Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Independence Day, USA’s nasjonaldag, feires hvert år den 4. juli,
for å markere undertegnelsen av uavhengighetsærkleringen i 1776. Opprinnelig var det litt. L Eli Maries
Planteliste. k. Trønder-Avisa er opptatt av å ha en saklig og åpen debatt på vår nettutgave. Vi kontrollerer alle
innlegg før de kommer på trykk på samme måte på. Troll Hundefor AS lager hundefor som er perfekt for en
aktiv hund. Vi har også utstyr til hunden din.

