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En liten hjältinna Algot Sandberg Hent PDF Naima bor sedan en tid tillbaka i Sverige. Här har hon skaffat sig
ett liv, komplett med familj. Men när hon en dag får hem ett brev från sin mor om en närstående släktings

plötsliga död bestämmer hon sig för att resa tillbaka till sin hemstad Athen. Livet har emellertid genomgått en
rad förändringar och staden som en gång var så känd för henne framstår nu som främmande och obehaglig.
Detta blir inledningen på en resa in i det egna jaget, en lång och mödosam resa som slutligen betyder en

uppgörelse med hela Naimas omvärld ...

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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