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Kerstin Welin Algot Sandberg Hent PDF Det är en regnig dag vid en tågperrong. Två sorgklädda kvinnor står
där. Kerstin ska ge sig ut i världen och hennes mor är där för att ta farväl av henne. Det har inte varit en lätt
uppväxt för Kerstin. Hemmet har länge varit utan fader och sorgen väger tungt över allt. Nu är det dock dags
att ge sig av, komma ut och se världen. Men världen visar sig vara på ett helt annat sätt än vad hon kunnat
föreställa sig. Den är båda hemskare och vackrare. Snart befinner sig Kerstin mitt i en tillvaro som kräver av

henne att hon snabbt ska bli vuxen, något som hon inte väntat sig ...

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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