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Mikael - hvem er du? Ole Blegel Hent PDF Godsejerinden Ellen Holm har samlet en ung mand op på
landevejsen. Han kalder sig Mikael, og han vandrer afsted uden at vide noget som helst om sig selv. Han har

mistet hukommelsen efter et chok.

Mikael flytter ind på godset og trives sammen med fru Holms børn, Lise og Thomas, men han kan stadigvæk
intet huske om sit tidligere liv.

Lise forelsker sig i den sympatiske unge mand, og for sin datters skyld sætter fru Holm alt ind på at få
opklaret, hvem Mikael er ...

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

Succesroman.

"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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