
Dagmar Hesse
Hent bøger PDF

Algot Sandberg

Dagmar Hesse Algot Sandberg Hent PDF Översten är en gammal belevad karl som bor tillsammans med sina
döttrar och hustru Dagmar. När Dagmar bestämmer sig för att resa bort på obestämd tid tar Översten tillfället i
akt att uppvakta den unga, vackra von Bergen. Hans döttrar ser plötsligt en ny pappa: skojfrisk, jovial och
pirrande lycklig som en småpojke rusar han plötsligt genom tillvaron. Det hela är mycket oroväckande anser
hans militära kollegor. Detta anstår inte en överste. Så när Dagmar helt plötsligt bestämmer sig för att komma
hem med några timmars förvarning sänks Överstens humor avsevärt. Men detta är bara början. Dagmar har

nämligen fått upp ögonen för vad som pågår därhemma ...

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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