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När vårsolen lyser Algot Sandberg Hent PDF Aisa arbetar som servitris på ett enkelt fik. Hennes skönhet
trollbinder många av kunderna, men hennes högtravande manér retar lika många. Vem tror hon att hon är? En
prinsessa? Och ju längre tiden går, desto mer irriterade blir hennes omgivning på henne. Men Aisa verkar
oberörd över uppmärksamheten hon drar till sig. Hon föredrar att bo för sig själv i ett litet krypin. Hennes
sociala liv är begränsat och hon föredrar att hålla det på det viset. Men detta gör väcker också misstankar.

Vem tror hon att hon är? Misstankar som snart kommer att leda till besvär för Aisa ...

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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