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HAVETS VARGAR

KRIG!
Kronan år 1676:
Ombord på det svenska regalskeppet Kronan, sliter den tvångsvärvade 
drängen Johan Galle som båtsman, tillsammans med sina nyfunna 
 kamrater – den ordningsamme överbåtsmannen Nisse och den hårdföre 
bösseskytten Larsson – för att överleva krigets umbäranden.

Utanför den sömniga byn Hulterstad, på Ölands östra kust, möter  Sveriges 
örlogsflotta den allierade dansk-holländska flottan i det största sjöslag som 
någonsin utkämpats på Östersjöns kalla, bräckta vatten.

Föga anar någon i besättningen, att de snart inte bara kommer att strida 
för sina liv, utan för hela mänsklighetens överlevnad. Då de möter en 
 urtida mardröm, som nästlat sig ombord på deras skepp. Kommer de att 
kunna undkomma med sina liv i behåll, eller för den delen, med sin… 
själ? 
Mina Damer och Herrar; välkomna till

…Helvetet.
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Henrik ”Henke G” Gustafsson har alltid närt 
ett stort intresse för historiska händelser och ockulta teorier. Själv kallar 
han sig sago- och historieberättare, och kan inte sitta över en chans 
att få grotta ned sig i ett fängslande ämne… eller att få klappa en katt. 
Att skriva har inte alltid varit självklart, snarare har träning, spel, film 
och läsning tjusat mer, än att själv skapa något. Precis som alla andra; 
förutom naturintresset.
I sin debutroman väver han stilfullt samman dessa ämnen till en god 
skröna. 

Havets vargar kom till under lunchrasterna på dygnets ljusa timmar, 
men idéerna fann sin väg till honom i midnattstimmans mörka evighet. 
Skräckfilmer och rysare har alltid funnits runt honom, mörkerrädslan 
till trots. Och varför ska man inte frukta dunklet, där sagor kommer 
till liv och okända ting jagar dig, när du ensam går hem under månens 
bleka sken?


