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Den fremmede Anna Baadsgaard Hent PDF Forlaget skriver: Anna Baadsgaards roman fortæller om en ung
læge, der holdes som fange i Shellhuset ved englændernes ødelæggende bombardement af bygningen under

Anden Verdenskrig. Lægen får et sådant chok, at han mister hukommelsen.

Troværdigt og følsomt beskriver bogen lægens kamp for at genvinde sin tabte hukommelse. Den fortæller om
hans kones og søns kærlighed til ham og deres forsøg på at bringe ham tilbage til et normalt og lykkeligt

familieliv.

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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