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Guldmagerens Slot Erik Volmer Jensen Hent PDF "Guldmagerens Slot" er historien om den danske alkymist
Erik Lange, der rejste det meste af Europa rundt på jagt efter viden. Igennem hele sit liv begærede han ønsket
om at finde en måde at konstruere guld. Dette førte ham vidt omkring, og i 1580'erne blev han en del af det
videnskabelige miljø på Uranienborg, hvor han blandt andet mødte og forelskede sig i Tycho Brahes assistent

og søster, Sophie Brahe. Men Langes jagt på guldet var også hans ruin, og år for år forværredes hans
økonomiske situation. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Erik
Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev udgivet
under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af spændende bøger, der ofte er hensat til
fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den sorte død" (1943), "Det
blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige

pseudonymer.
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