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To mænd og Ulla Anna Baadsgaard Hent PDF Der har længe været en underliggende forståelse om, at Ulla og
Klaus på et eller andet tidspunkt skal giftes. Men da Ulla en dag til et foredrag om Pompeji hører om en mand
og en kvinde, der er udgravet af den størknede lava, mens de endnu omfavner hinanden, går det op for hende,
at selvom Klaus nok vil kunne gøre hverdagen nogenlunde fornøjelig, så er han ikke en, hun ville klamre sig
til i dødens stund. Til gengæld er docenten, der holder foredraget en meget interessant mand. Ikke alene er
han passioneret om sit felt og meget intelligent. Han er også flot. Ulla er stadig en ung og køn pige. Hun har

andre muligheder end Klaus, og det har hun tænkt sig at benytte sig af …

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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