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Fru Foghs døtre Anna Baadsgaard Hent PDF Fru Foghs døtre er vidt forskellige, og morens planer for dem er
endnu mere forskellige. Bentes beskedne drøm om at blive gartner må uden nogen som helst overvejelse vige

sin plads for morens ambition om, at hendes smukke Vanna skal berige verden med sin vidunderlige
sangstemme og blive rig og berømt. I mellemtiden må Bente hjælpe med at bespise pensionærerne og gå til
hånde derhjemme, så Vanna kan fokusere på at træne stemmen. Til at starte med accepterer Bente sin skæbne,
men hvert forår bringer med sig endnu flere blomster at fremelske, og Bentes grønne fingre bliver aldrig så
grå, at drømmen falmer. 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.

 

Fru Foghs døtre er vidt forskellige, og morens planer for dem er
endnu mere forskellige. Bentes beskedne drøm om at blive gartner
må uden nogen som helst overvejelse vige sin plads for morens
ambition om, at hendes smukke Vanna skal berige verden med sin
vidunderlige sangstemme og blive rig og berømt. I mellemtiden må

Bente hjælpe med at bespise pensionærerne og gå til hånde
derhjemme, så Vanna kan fokusere på at træne stemmen. Til at starte
med accepterer Bente sin skæbne, men hvert forår bringer med sig
endnu flere blomster at fremelske, og Bentes grønne fingre bliver
aldrig så grå, at drømmen falmer. 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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