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Sorgfågel Lena Katarina Swanberg Hent PDF Svenska Annika Östberg fängslades i Kalifornien 1981, dömd
för inblandning i mord på en restaurangägare och en polis. 1999 fick Lena Katarina Swanberg, under många
besök på det amerikanska fängelset, höra hennes historia. Från barndomen i Stockholm till flytten till USA

och rymningen till San Fransisco under flower power-perioden när hon var 13 år.

Lena Katarina Swanberg föddes i Stockholm den 8 februari 1947. Hon är en av våra flitigaste
biografiförfattare och har skildrat många kända svenskars liv. Som författare har hon skrivit både skön- och
facklitteratur, och hon har också arbetat som journalist på bland annat Expressen och Månadsjournalen.

Annika Östberg satt fängslad i USA i 28 år, dömd för mord. Hon frigavs 2011 efter att ha förflyttats till
Sverige. Efter frigivningen har hon både skrivit böcker och hållit föreläsningar om att komma tillbaka från ett

mörkt förflutet och finna hopp och en framtid.
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