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Ett drama på havet Otto Witt Hent PDF Året är 1914. Krigstillstånd har precis förklarats mellan åtskilliga
stater i Europa. Stämningen är spänd och orolig. Otto Weddingen är kommandant på u-båten "U 9"

stationerad utanför Helgoland. Genom sitt periskop ser han ut över bukten på badgäster som panikslagna
kravlar sig i land efter att ha nåtts av beskedet. Något kommer snart att hända, det känns i luften. Men vad?

Beskedet om det stundande kriget ljuder över ett lamslaget Europa ...

Otto Witt (1875-1923) är idag känd främst som grundare till Sveriges första moderna science fiction-tidskrift,
Hugin (1916-20), men var också en mycket produktiv författare i egen rätt. Fram till 1912 var han verksam
som gruvingenjör i Tyskland för att därefter ägna sig åt sitt författarskap på heltid. På drygt tio år publicerade
han över tjugo romaner, varav de flesta utkom mellan 1912-1914. Han skrev både SF-romaner och deckare.
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