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fortsættelse af Skibet og sværdet, fortællingen om Erik Torvaldsson. Hans samtid og eftertid kender ham som
Erik den Røde. Han er en drømmer og en slagsbror, der står på god fod med guden Tor. Men han er også ofte
sin egen, sine kvinders og sine venners værste fjende, og kastes til stadighed rasende ud i nye og ukendte

verdener. I dette bind skildres hans manddomsår på Island og hans opdagelse af Grønland, som han betræder
som den første europæer, og hvor han grundlægger en nation uden hverken konge eller jarl. Som bind 1 er det

et storslået, detalje- og handlingsmættet panorama over Nordens tidlige historie, baseret på omfattende
førstehåndsresearch og kildekendskab - og et dramatisk, blodigt og sanseligt portræt af en af vikingetidens

største skikkelser.
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