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Vi holder sammen Anna Baadsgaard Hent PDF Gertrud Lind er i en tidlig alder blevet alene med fire børn.
Hun ofrer meget for dem, selvom de volder hende mange problemer. Den ældste søn stjæler penge fra den
bank, han arbejder i, og da en anden medarbejder bliver beskyldt for tyveriet, forsøger Gertrud af overtale
sønnen til at tilstå. Hendes ældste datter står det heller ikke godt til med. Hun bliver gift, men er ikke en god
kone og kan ikke finde ud af at holde hus, så hendes vaklende ægteskab bliver endnu en bekymring for

Gertrud. Men gennem det hele holder familien sammen og forsøger på bedst måde at klare sig igennem livet.
Den danske forfatter Anna Baadsgaard (1865-1954) var oprindeligt uddannet lærerinde. Efter at have boet i
Italien og Tyskland flyttede hun til London, hvor hun underviste i sprog. Hun debuterede som forfatter i 1890
med novellen "Spurvens tak" i et børneblad. To år senere fik hun sin debut som voksenbogsforfatter med
romanen "Ude i verden". Efterfølgende har Anna Baadsgaard udgivet over halvtreds bøger, som fik stor

succes i hele Skandinavien.

 

Gertrud Lind er i en tidlig alder blevet alene med fire børn. Hun
ofrer meget for dem, selvom de volder hende mange problemer. Den
ældste søn stjæler penge fra den bank, han arbejder i, og da en anden
medarbejder bliver beskyldt for tyveriet, forsøger Gertrud af overtale
sønnen til at tilstå. Hendes ældste datter står det heller ikke godt til
med. Hun bliver gift, men er ikke en god kone og kan ikke finde ud

af at holde hus, så hendes vaklende ægteskab bliver endnu en
bekymring for Gertrud. Men gennem det hele holder familien

sammen og forsøger på bedst måde at klare sig igennem livet. Den
danske forfatter Anna Baadsgaard (1865-1954) var oprindeligt

uddannet lærerinde. Efter at have boet i Italien og Tyskland flyttede
hun til London, hvor hun underviste i sprog. Hun debuterede som
forfatter i 1890 med novellen "Spurvens tak" i et børneblad. To år

senere fik hun sin debut som voksenbogsforfatter med romanen "Ude
i verden". Efterfølgende har Anna Baadsgaard udgivet over halvtreds
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