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Sigrid fra Skovlunde A.C. Andersen Hent PDF Udadtil agerer Sigrid Møller den perfekte hustru, men indeni
drives hun af en besættende drift, hun ikke kan finde tilfredsstillelse for i sit ægteskab. Hendes mand er

politiker, og lidenskaben er druknet i hans politiske arbejde. Sigrid, der brydes med samfundets forventning
til hustru- og moderskikkelsen, rives itu af sine længsler og af frygten for de bånd, hendes forpligtelser som
moder pålægger hende. Da hendes ungdomskærlighed endnu engang dukker op i hendes liv, styrer hun

viljefast mod afgrunden, koste hvad det vil.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

A. C. Andersen, Anders Christian Andersen, 1874-1928, dansk forfatter, levede et lykkeligt barndomsliv som
vogterdreng i Vendsyssel. Her fik han det intime kendskab til naturen, som præger hans bøger, og han

indtager en vigtig og smuk plads inden for dansk hjemstavnsdigtning. Hans menneskeskildringer er dybe og
indtrængende, båret af en ægte medfølelse og stærk harme over for al slags undertrykkelse og uret.
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