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Her på bjerget Anna Ladegaard Hent PDF En dansk bibliotekar flytter til en andalusisk bjerglandsby, som
trues af turismen. Efterhånden trives hun, men der skal en naturkatastrofe til, før tilflytterne og de fastboende

spaniere finder sammen.

Anna Ladegaard (1913-2000) er en dansk forfatter med et internationalt udsyn; Hun arbejdede med turisme i
flere europæiske lande og blev senere ansat ved den danske ambassade i Stockholm. I 1953 flyttede hun til
Rhodesia, men vendte tilbage til Danmark i 1960. Hendes internationale baggrund spiller en stor rolle for
forfatterskabet, som består af både rejseartikler, noveller, kronikker og anmeldelser til dag- og ugeblade.

Debutromanen Opbrud i oktober (1966) udspiller sig desuden i Rhodesia og er en psykologisk analyse af et
ægteskabs opløsning. Ud over ægteskabsanalytisk indhold er Anna Ladegaards romaner kendetegnet ved en

omhyggelig komposition og elementære spændingsmomenter. Synsvinklen er altid kvindens. Anna
Ladegaard blev tildelt boghandlernes prestigefulde pris De Gyldne laurbær i 1973 for Egoisterne.
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