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Kvinde på 50+ Irma Lauridsen Hent PDF Otte kvinder fortæller om livet efter de 50 år. Det er stærke,
vedkommende beretninger om savn, frygt og vrede over alderen – men også om engagement, overskud og

livsglæde.
En bog til eftertanke og opmuntring.

Maria, 54 år: ”Jeg frygtede 50-års dagen som ind i helvede.”
Kirsten, 56 år: ”Jeg blev mobbet fordi han var 13 år yngre.”

Anne Mette, 58 år: ”Jeg var ufattelig jaloux da han fandt en ung pige.”
Eva, 63 år: ”Kvinder vil hele tiden ændre noget der er naturligt.”

Hanne, 53 år: ”Pludselig kom der tanker om døden, jeg aldrig havde haft.”
Karen, 59 år: ”Uanset alder kan du altid bidrage til livet.”

Camilla, 55 år: ”Hvorfor ’snakker man ikke om en kvindes alder’? Er alderen noget at skamme sig over?”
Katrine, 52 år: ”Som 46-årig valgte jeg at få et barn med min 12 år yngre kæreste.”
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