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Død eller levende 3 - Kvægtyvene Kirsten Sonne Harild Hent PDF De to forældreløse dusørjægere Jim (11)
og Josh (13) har selv en dødelig dusør hængende over hovedet blandt vestens lovløse, og intetanende nærmer
de sig dens bagmand. Ved et tilfælde finder de et kort til et guldlod, som deres fædre engang vandt på ikke

helt uhæderlig vis i et kortspil … og der er grusomme historier forbundet med det.

Kirsten Sonne Harild og Jan Solheim er begge bidt af en gal western og har skabt plot og karakterer i "Død
eller levende" i fællesskab. Tidligere har de arbejdet sammen om den illustrerede detektivserie Cornelius

Krut, og Jan Solheim har desuden designet og tegnet forsider til Kirsten Sonne Harilds serier Pony & Co. og
FC Englene. "Død eller levende" serien blander i både tekst og tegning god gammeldags western action med

svedig stemning og sjove og grusomme karakterer.
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