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Fru Dora Algot Sandberg Hent PDF Dora och Henning ska snart gifta sig. Men redan känns det som om
äktenskapet håller på att knaka i fogarna. Dora kan inte låta bli att irritera sig på Henning, och Henning kan
ibland få något elakt över sig. Dora ligger i sängen en morgon och lyssnar till Hennings visslingar från

toaletten. Vad ska hon göra? Allt har gått så himla snabbt, hon hann ens knappt reagera. Familjen låg givetvis
bakom mycket. Och att Henning redan hade ordnat ett ställa åt dem att bo på. Men det som till en början
verkade vara en outgrundlig kärlek gentemot Dora, visar sig snart vara något annat. Hennings personlighet

börjar istället genomgå en gradvis förändring, men snart känner hon inte igen sin make ...

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.

 

Dora och Henning ska snart gifta sig. Men redan känns det som om
äktenskapet håller på att knaka i fogarna. Dora kan inte låta bli att
irritera sig på Henning, och Henning kan ibland få något elakt över

sig. Dora ligger i sängen en morgon och lyssnar till Hennings
visslingar från toaletten. Vad ska hon göra? Allt har gått så himla
snabbt, hon hann ens knappt reagera. Familjen låg givetvis bakom
mycket. Och att Henning redan hade ordnat ett ställa åt dem att bo
på. Men det som till en början verkade vara en outgrundlig kärlek

gentemot Dora, visar sig snart vara något annat. Hennings
personlighet börjar istället genomgå en gradvis förändring, men snart

känner hon inte igen sin make ...

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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