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Blänkfyrar Algot Sandberg Hent PDF Dagmar Toll är en ung kvinna, inte mer än tjugofyra, som står helt
ensam i världen. Hon tillhör inte den vanliga skara personer som socialiserar sig med andra. Nej, hon föredrar
sitt eget sällskap. Ett rikt socialt liv hindrar henne för det mesta från att göra det hon tycker mest om: tänka,
reflektera. Efter att ha flyttat hem från Amerika igen befinner hon sig på ett litet pensionat. Där tillbringar hon

dagarna med att sitta på verandan och blicka ut över vattnet. Idyllen visar sig dock vara bedräglig. Snart
vänds hennes värld upp och ner när män i hennes närvaro börjar göra närmanden. Även om hon är tyst och

tillbakadragen kan ingen undgå hennes strålande skönhet ...

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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