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Så kort er vor sommer Ole Blegel Hent PDF Den unge kirurg Peter Lund får en hård og uretfærdig dom for at
have kørt et menneske ihjel. Forgæves appellerer han og må nu i fængsel. Men tanken herom gør Peter

panikslagen, og han flygter til sin barndoms by i den nordlige del af Ontario, en by, han forlod som fem-årig.
Der mener han ikke, at man vil lede efter ham.

I toget genser han den unge, smukke Jane Hollstadt og hendes lille søn Ole, som han engang har reddet fra at
blive kørt over. Dengang fik hun ikke at vide, hvad han hed, og nu præsenterer han sig som John Smith – det

første navn, der falder ham ind.

Ingen af dem aner, at deres bekendtskab vil blive skæbnesvangert ...

Ole Blegel (1922-1985) var svensk oversætter, skuespiller og forfatter af særligt populærlitteratur og
føljetonfiktion, der udkom i magasiner både i Sverige og Danmark, bl.a. i serien Familie Journalens

Succesromaner.

"Familie Journalens Romansucceser" er en serie kærlighedsromaner, der tidligere er blevet publiceret som
føljetoner i avisen Allers, Hendes, Hemmets Journal, Saxons og Svensk Dameblad.
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