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Mens vi venter Anna Baadsgaard Hent PDF Lige så længe Sten og Helge har været venner, har de også været
rivaler. I skolen kæmper de om at være den dygtigste elev, og i ungdoms – og voksenlivet er det kvinderne,
de kæmper om. Oddsene har hele tiden været på Stens side, for han kommer fra et rigt hjem og har en ligetil
og optimistisk natur. Helge står i skyggen af sin ven lige indtil en frygtelig dag, hvor Sten omkommer i en
bilulykke. Vil Helge lade sig slå ud af barndomsvennens død, eller vil han nu formå at blomstre op og gribe

de chancer, der før har forpasset ham for Sten?

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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