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Det brinnande havet Erik Eriksson Hent PDF Nils Nygren försvinner under en storm ute på havet utanför
Grisslehamn år 1799. Kvar blir dottern Johanna, hennes bror, mor och två morbröder, i ett samhälle som
ständigt påverkas av närheten till Napoleonkrigen. Johanna tar tjänst som piga i posthuset och lär sig så

småningom också hur telegrafen fungerar – kunskaper som när kriget närmar sig visar sig bli viktigare än hon
någonsin hade kunnat ana.

Det brinnande havet är den första delen i en vackert skildrad historisk släktkrönika fylld med kärlek, sorg och
äventyr.

Erik Eriksson föddes 1937 och är en svensk journalist, tv-producent och författare. Han har skrivit romaner,
novellsamlingar, ungdomsböcker och lättlästa böcker. År 2009 fick han Aniarapriset för sitt författarskap.

En episk släktkrönika som utspelar sig i området kring Grisslehamn vid Ålandshavet. Historien spänner sig
över åren mellan 1799 och 1918, i ett samhälle som präglas av de olika krig som omger det, men också av de

stora kärlekshistorier som utspelar sig där.
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