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Forhekset guld Louis L'Amour Hent PDF Eileen Mulkerin og hendes sønner Sean og Michael står i fare for at
miste deres ranch i Malibu i Californien. En hensynsløs forbryder og smugler har opkøbt gældsbeviserne og
kræver dem indløst. Den eneste mulighed for at skaffe penge synes, at ligge hos den ældgamle indianer som

lover at føre dem til et sted, hvor der findes guld – men der er noget mystisk ved dette guld.

Louis Dearborn LaMorre (1908-1988) var en amerikansk forfatter, der bedst var kendt for sine actionfyldte
romaner om det vilde vesten, som han udgav under navnet Louis L‘Amour. I løbet af sin lange

forfatterkarriere nåede L‘amour at udgive over 100 bøger (både romaner, noveller og faglitteratur), og til trods
for, at han var mest berømt for sine westerns, skrev og udgav L‘amour inden for flere forskellige genrer,

blandt andet historisk fiktion og science fiction. L‘amour modtog i 1982 Kongressens nationale guldmedalje
og i 1984 modtog han the Presidential Medal of Freedom.
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