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Havets helt - skytten Jon Michelet Hent PDF Forlaget skriver: Andet bind i Jon Michelets store roman-serie,
Havets helt, om den unge Halvor Skramstad, der sejler som matros i den norske handelsflåde under 2.

verdenskrig.

Den nitten-årige Halvor har været med på en dramatisk redningsbådssejlads efter M/S Tomar blev torpederet
ved Island.

I efteråret 1940 får Halvor hyre som letmatros på verdens største tankskib. Skibet fragter flybenzin, en last
som er lige så farlig som ammunition, og Halvor ved at Storbritannien har desperat brug for benzinen for at
holde flyene fra Royal Air Force på vingerne. Halvor bliver en af de krigssejlere som er med til at spille en

verdenshistorisk rolle i kampen mod Hitler-Tyskland i den afgørende fase af The Battle of Britain.

På havet venter mægtige fjender: Tyske ubåde, bombefly og dødbringende miner. I Liverpool venter, måske,
irske Muriel Shannon som Halvor har forelsket sig voldsomt i.
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