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Troldguld Ole Blegel Hent PDF Forlaget skriver: Den unge Lena Delan har for et par år siden mistet sin far,
der efterlod hende lidt penge, så hun kunne fortsætte sine sprogstudier på Sorbonne universitet i Paris.

En dag får hun besøg af en advokat Rolf Meddow fra Stockholm. Han fortæller hende, at hendes svenske
farfar er afgået ved døden, og at Lena er eneste arving. Han beder hende rejse med til Sverige og overtage sin

arv – den store herregård Ilberga.

Lena tøver. Hendes far havde for år tilbage brudt med sin familie og ikke haft kontakt med den siden. Men
efter et skænderi med sin unge ven, Yves, tager hun sin beslutning og meddeler Rolf Meddow, at hun

accepterer. Hun ved ikke, at Rolf straks efter ringer til sin mor og triumferende fortæller, at han har fået den
unge pige til at bide på krogen.

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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