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spændende kapitler fra dansk søkrigs historie.

Det er fortællingen om den modige kaptajn Vinds bedrifter i kampen mod de engelske styrker. Den lille
danske flåde er ikke spået mange chancer, og en sejr afhænger fuldstændig af de danske sømænds vovemod

og viljestyrke.

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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