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Lindealléen Anna Baadsgaard Hent PDF Fru Rønnov er født og opvokset i et hyggeligt hus på landet tæt ved
den smukke lindeallé. Det er først, da hun er midaldrende, og hendes mand bliver valgt til rigsdagsmedlem, at

hun flytter til byen. Her bliver hendes børn gift, og hjemmet summer af liv. Fru Rønnov føler sig ikke
gammel, så længe der er gæster at varte op og hygge om. Men da hendes mand dør af et hjerteanfald, og

børnene kort efter følger deres far i graven, må fru Rønnov sande, at hun er blevet gammel og ikke længere
kan leve det lette liv i hovedstaden længere. Hele hendes liv er ændret, og hun må ændre sig med det.

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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