
Den blå stranden
Hent bøger PDF

Erik Eriksson

Den blå stranden Erik Eriksson Hent PDF Året är 1854 och Krimkriget är ständigt närvarande för kustborna
vid Grisslehamn. 22-åriga Kristina räddar Robert, en desertör från den engelska armén, från att drunkna och
de förälskar sig i varandra, trots att de inte talar samma språk. Men straffet för en desertör är hängning, och

när Kristinas far ansluter sig till jakten på Robert ser de ingen annan möjlighet för honom än att fly.
Framtiden är osäker. Kommer de två älskande någonsin att ses igen?

Den blå stranden är den fristående andra delen i Erik Erikssons vackra släktkrönika.

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.

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.

 

Året är 1854 och Krimkriget är ständigt närvarande för kustborna vid
Grisslehamn. 22-åriga Kristina räddar Robert, en desertör från den
engelska armén, från att drunkna och de förälskar sig i varandra,
trots att de inte talar samma språk. Men straffet för en desertör är
hängning, och när Kristinas far ansluter sig till jakten på Robert ser
de ingen annan möjlighet för honom än att fly. Framtiden är osäker.

Kommer de två älskande någonsin att ses igen?

Den blå stranden är den fristående andra delen i Erik Erikssons
vackra släktkrönika.

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.

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.
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