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Tag med de to venner på eventyret i de canadiske bjerge.
Find den hængte mands guld.

Nicolai og Beverly har opsnuset en fantastisk guldskat. Nu skal den findes.
Gys i grotten med skeletter. Et skattekort. Et hemmeligt brev.

Brevet stammer fra en guldgraver, Slummok Krageklo, der blev hængt for mordet på en ung kvinde. Det siges
endda, at han tog syv andre kvinder med sig ud for at grave guld og myrdede dem en efter en.

De to venner finder faktisk skatten – men så …

Anmeldelser:

Firestjernet gys og guld
"… et rigtigt godt og spændende eventyr, som kan læses af både piger, drenge og voksne.

Den bedste bog jeg har anmeldt indtil nu, så derfor 4 stjerner."

- Fyns Stiftstidende

"… et dramatisk eventyr i vildmarken efter guld. Det er en spændende og velskrevet historie, der også
beskriver, hvordan forskellige kulturer mødes."

- Lektørudtalelse

Serien for de 10-15-årige omfatter tre bøger, der kan læses selvstændigt.
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