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Aino Algot Sandberg Hent PDF Ett skepp förliser. Det visar sig vara från Finland och flera i besättningen
försvinner med skeppet ner i djupen. En ung kvinna räddas och tas om hand i den svenska hamnen som ligger
i närheten av brottet. En konsul har bestämt sig för att vaka över henne. Hon är nämligen mycket vacker och
han har fått upp ögonen för henne. Samma sak gäller läkaren som tar hand om henne. Men när hon vaknar till

liv är det annat som upptar henne. Hennes pappa, sjökaptenen, var nämligen en av de som dog. Men
herrarnas kärlek till den unga kvinnan visar sig snart vara mycket svårare att bli av med än vad som till en

början verkade rimligt ...

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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