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De fritstillede Aase Schmidt Hent PDF Forlaget skriver: DE FRITSTILLEDE handler om ensomhed og
fællesskab, om at befinde sig i et nulpunkt og søge en meningsfuld fremtid.

Enkemanden må udforske nye veje efter at have mistet sin kone.
Den enlige mor må vende sig mod sin fortid for at sikre en fremtid for sig og sin søn.

Den fyrede må kæmpe sig ud af ledighedens tomrum.
Elskerinden må opgive sit kærlighedsliv for at skabe et nyt fundament.

På hjørnet af ejendommen, hvor de fem mennesker bor, ligger en grønthandel, og selv om ejeren hjælper dem
på vej, må også han gøre op med sin tilværelse, for frit at kunne gå videre ...

Aase Schmidt (f. 1935), dansk forfatter. Aase Schmidt arbejdede i mange som journalist, før hun vendte sin
opmærksomhed mod teaterverdenen. Schmidt fik sin litterære debut med romanen "Havfrue på glasskår" i

1990, og efterfølgende har hun udgivet bøger for både børn og voksne.
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