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Hjemkomst Anna Baadsgaard Hent PDF Benedikte, Erik og Steffen er lige blevet studenter. De nyder
friheden efter de hårde anstrengelser, men noget forhindrer lykken i at blomstre helt op. De tre unge

fornemmer nemlig ligesom resten af landet, at vinden er ved at slå om i Europa. Hitler har allerede greb om
tyskernes sind og opildner til, hvad der kan udvikle sig til en ny verdenskrig. De tre studenter er ikke sikre
på, at Danmark kan holde sig ude af den kommende krig, som de gjorde under første verdenskrig. Og de er

ikke sikre på, om det ville være det rigtige at gøre. Nogle spørgsmål er for store og vigtige til, at man kan lade
være med at besvare dem. Man bliver nødt til at vælge side. Det gør de tre venner da også, og det resulterer i,

at deres skæbner udvikler sig i hver sin retning. Krigen ændrer ikke bare hele verden, men også deres
venskab. 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.

 

Benedikte, Erik og Steffen er lige blevet studenter. De nyder friheden
efter de hårde anstrengelser, men noget forhindrer lykken i at

blomstre helt op. De tre unge fornemmer nemlig ligesom resten af
landet, at vinden er ved at slå om i Europa. Hitler har allerede greb
om tyskernes sind og opildner til, hvad der kan udvikle sig til en ny
verdenskrig. De tre studenter er ikke sikre på, at Danmark kan holde

sig ude af den kommende krig, som de gjorde under første
verdenskrig. Og de er ikke sikre på, om det ville være det rigtige at
gøre. Nogle spørgsmål er for store og vigtige til, at man kan lade

være med at besvare dem. Man bliver nødt til at vælge side. Det gør
de tre venner da også, og det resulterer i, at deres skæbner udvikler
sig i hver sin retning. Krigen ændrer ikke bare hele verden, men også
deres venskab. 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.
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