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Röda ryttarinnan Algot Sandberg Hent PDF Den Röda Ryttarinnan är en av Sveriges bästa cirkusartister. Men
vi lever i en ny tid: klassisk cirkuskonst är på det utdöende och har istället ersatts av djur dresserade att utföra
egendomliga akrobatik. Men inför Den Röda Ryttarinnans uppträdande har man gjort mycket reklam. Och när
hon slutligen träder in på scenen i Djurgårdscirkusens tält häpnar folk. Inte minst en ung man får upp ögonen

för den vackra cirkuskonstnären ...

Livet är tufft för en cirkuskonstnär. Nelly lever sparsmakat och försöker få varenda öre att räcka. Men när en
chans plötsligt öppnar sig för henne bestämmer hon sig för att göra ett försök. Det är nu eller aldrig ...

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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