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Vårt hjärta dog i New York Erik Eriksson Hent PDF En roman om ett gripande familjeöde format av det
dramatiska 1900-talet. Erik Erikssons mor föddes i Ryssland. Efter revolutionen flydde hon till Sverige där
hon träffade Eriks far, son till svenska utvandrare som återvänt från Amerika. Men delar av familjerna
lämnades kvar och saknaden efter dem blev en tystad som gick i arv. Först nu bryts den tystnaden.

"En bok som tar upp ett antal människoöden som ibland blir mycket dramatiskt, känslosamt, och som man
verkligen lever sig in i. Läsecirkeln ger betyget 4 utav 5."

– Vimmerby bibliotek tipsar

Erik Eriksson föddes 1937 och växte upp i Stockholm. Idag bor han i Grisslehamn, där många av hans böcker
utspelar sig. Erik var från början folkskollärare innan han blev journalist och bevakade kriget i Vietnam för

Aftonbladet och Svensk Television. Sedan 1996 är han författare på heltid och skriver romaner,
novellsamlingar, ungdomsböcker och lättlästa böcker. Hans skriver även en deckarserie med temat mäns våld

mot kvinnor.
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