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Gæster på herregården Anna Baadsgaard Hent PDF På den fine gamle herregård i midten af Småland i
Sverige valfarter der hver sommer gæster til fra hele Skandinavien. Nogle kommer der for at nyde naturen,
andre for at komme til hægterne igen eller for at flygte fra noget i deres hverdagsliv i storbyen. Livet går
langsomt og forudsigeligt på herregården, indtil der en dag kommer en gæst, der vender op og ned på det

hele.

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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