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Kärlek under mask Algot Sandberg Hent PDF Dick Hill är tillbaka i Sverige. Som målare är han inte berömd
här, men i Frankrike är han en av de mest uppburna. Här är han dock mest känd som "Dick", en person som
väcker mer eller mindre igenkänning hos folk i hans närvaro. Just den här kvällen är det en stor maskerad.
Gatorna befolkas av festfirare med alla möjliga masker över sina ansikten. En ung kvinna kommer fram till
honom. Hon känner honom, men eftersom masken täcker över hennes ansikte vet inte Dick om han någonsin
träffat henne. Snart är de uppe i en häftig dans som för Dick tillbaka till en tid som han trott var för evigt

försvunnen. Ett förflutet fyllt av passion, kärlek och förtvivlan ...

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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