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brutal. Soldaterne vil gøre alt for guld, og da de hører indianerne snakke om et bjergpas fyldt med guld,

tvinger de en af indianerne til at vise dem vejen, selvom han advarer om, at passet er bevogtet af onde ånder.
Ganske rigtigt ender det galt for de grådige soldater, og kun én overlever til at fortælle historien. Ingen har
nogensinde turdet lede efter guld i det farlige bjergpas igen – men Tom Mix og hans makker Bob Morgan er

ikke bange for noget, og nu befinder de sig i netop dette livsfarlige pas.

Robert Sterling er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957), som skrev et hav af
børnebøger og krimier under flere forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og Ellinor Bell. Niels

Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226 værker inden sin død
i 1957.

 

Mexicos kamp mod de indfødte amerikanere er nådesløs og brutal.
Soldaterne vil gøre alt for guld, og da de hører indianerne snakke om
et bjergpas fyldt med guld, tvinger de en af indianerne til at vise dem
vejen, selvom han advarer om, at passet er bevogtet af onde ånder.
Ganske rigtigt ender det galt for de grådige soldater, og kun én

overlever til at fortælle historien. Ingen har nogensinde turdet lede
efter guld i det farlige bjergpas igen – men Tom Mix og hans makker
Bob Morgan er ikke bange for noget, og nu befinder de sig i netop

dette livsfarlige pas.

Robert Sterling er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn
(1891-1957), som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere
forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og Ellinor Bell.

Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og
nåede at udgive hele 226 værker inden sin død i 1957.
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