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Hillevi Algot Sandberg Hent PDF Hillevi bor hemma hos sin läkare. Han behöver övervaka henne konstant,
för man vet aldrig när sjukdomen inträder igen. Hon var sjuk länge, men när det nu verkar vara på

bättringsvägen så börjar andra typer av känslor att gro mellan de två. Bakom den hårda, kyliga fasaden som
läkaren håller uppe så kan Hillevi skönja en annan typ av person. En känslig, ömsint man med drömmar och
känslor. Men de blommande känslorna visar sig också bära på ett mörkt stråk. Omvärlden ser inte snällt på en

läkare som förtjusar sig i en patient ...

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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