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Bruna ögon och blå Algot Sandberg Hent PDF Osvald Berg anländer en het sommardag till den lilla orten.
Han kliver av tåget och möts av en hiskelig värme. Vägarna som slingrar sig fram genom skogspartierna är
dammiga. Han måste nu lägga en halvmil bakom sig innan han är framme. Det lilla bruket är hans mål, en
plats som är tätt förbunden med hans förflutna. Men ankomsten blir annorlunda än vad han tänkt sig. Det

finns de som glädjer sig åt hans ankomst, men det finns också de som inte gör det. Och mycket snart blir det
uppenbart vad dessa är kapabla till att göra för att bli av med honom ...

Algot Sandberg föddes 1865 och dog 1922. Han var en svensk skådespelare, författare, översättare och
tidningsman. År 1884 blev han redaktör för Gotlands Allehanda, och år 1902 var han en av de som

emigrerade till USA. Efter sin hemkomst skrev han romaner med Stockholmsmotiv.
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