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Texaspojkarna Algot Sandberg Hent PDF Harry och Fred är kusiner. De bor tillsammans i Texas och
tillbringar dagarna tillsammans ute på prärien. Harry är född i Sverige, men flyttade till USA när han var sex
år. Fred i sin tur är född här i USA, men förstår det svenska språket utmärkt. Han vill dock inte verka vara

svensk. Livet är hårt i USA, men det är inte jämförbart med hur det var hemma i gamla Sverige. Det är ett sätt
att trösta sig själv när dagarna går långsamt och mödosamt fram. Men snart öppnar sig en ny värld för de två
unga pojkarna. En värld för vuxna. De får förfrågan om de kan tänka sig att köra några oxar västerut, och

efter det bär de iväg på ett äventyr som kommer att förändra dem för all framtid ...

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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