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En følsom og sansemættet fortælling om Anna fra Rosenholm Slot, der som 15-årig tvinges til at gifte sig med
en noget ældre mand. Men den viljestærke kvinde nægter at gå på kompromis med lykken.
Selv om datidens bedre borgerskab ser skævt til det, så tør hun igen og igen satse på kærligheden. Hendes
historie udfolder sig i 1600-tallets Danmark og Sverige, hvor krige, pestudbrud og hungersnød danner
baggrund for hendes kamp for at overleve og skabe en selvstændig identitet og en værdig tilværelse for sig
selv og sine børn. Man drages ind i forfatterens levende og maleriske beskrivelser af livet på den tid, ligesom
man får et indblik i nationalhistorie set fra en kvindelig vinkel. Uddrag af bogen: Jeg fortalte, at jeg var
kommet til at elske denne mand. At nok var han fjenden, men i virkeligheden så var han bare en mand af kød
og blod, der kæmpede for det, hans Konge befalede ham. Nøjagtig ligesom deres egen far havde kæmpet for
Konge og fædreland. De kiggede på mig med store øjne, så græd vi sammen. Disse små mænd forstod det
hele. At jeg havde gjort alt, for at Ulriksborg skulle bestå. Vi kom hinanden så nær på denne hjemrejse.
Jeg havde mine børns kærlighed. Det var jeg taknemlig for. Midt i al denne elendighed vi så, spirede et lille
håb. Der var måske en fremtid. Også for mig. Om forfatteren: Anna-Lise Hougård trådte sine barnesko i en
baggård på Nørrebro, men blev tidligt bevidst om, at drømmen var at bo i naturen. Realiserede drømmen som
voksen og flyttede til Jyllands store vidder. Her har forfatteren fået skabt et middelalderparadis i egen skov,

hvor ideen til handlingen i romanen er opstået.
dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for
at læse historien. Indhold af Årsskrifter for alle årene: Indhold årskrift 1996 Forord af Ruth F. Fik du læst.
Søg Alle årgange Facebook BUPL. Af Mona Rasmussen Det er dejligt at fordybe sig i en god bog.
Guldørreder i søerne. Møller Om arkivet af Hans Lind Erindringer om Augustenborg skole af Svend Aage.
Exhibitionst på tur Oplysende fremstilling af den arabiske verdens historie fra senmiddelalderen til i dag set
med arabernes øjne. Min mand er en blid, blød og omsorgsfuld elsker, han vil gøre alt godt for. I slutningen
af 1800-tallet var der 22 km gange og kældre under Carlsberg.
Brudens fars tale har en fast plads i den traditionelle talerække til bryllup. Højromantik 1800 - 1830 : Det
ekstatiske - det ungdommelige Kunstneren søgte her i begyndelsen af den romantiske periode den ekstreme.
Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Et smukt renæssanceslot i fantastiske smukke
omgivelser. Tainted Lady er et hårdtslående, uforfalsket, energisk rockband fra Danmark bestående af fem
passionerede musikere i starten af tyverne. 10 km.

