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En hustru Anna Baadsgaard Hent PDF Den ansete professor Krohn har i mange år været læge på et af
Københavns fineste hospitaler. Imens har hans selvopofrende, evigt bekymrede hustru passet huset og næret
sin angst for ikke at være en god nok hustru for den mand, hun tilbeder. Men på det sidste har noget været
galt med den dygtige professor. Han magter ikke de ting, han før gjorde, virker stresset og er endnu mere
irriteret på sin ængstelige hustru end normalt. Derfor beslutter han, at de begge to sammen med deres to

halvvoksne børn skal rejse til et badehotel ved Vesterhavet for at hvile ud. Turen kommer til at ændre alt for
den lille familie, ikke mindst for datteren, Ellen, der oplever sin første forelskelse.

Anna Baadsgaard (1865-1954), var en dansk forfatterinde. Hun var uddannet lærer, og drev i en periode en
privatskole for piger. Hun boede en årrække i Italien, Tyskland og England, hvorefter hun vendte tilbage til
Danmark, hvor hun i 1892 debuterede med novellen "Spurvens Tak". Hun debuterede som Romanforfatter
med "Ude i Verden" i 1892. Hendes forfatterskab er primært pigebøger, der er præget af budskaber, der

hyldede kvindens traditionelle rolle, og familiens værdier.
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