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BESKRIVNING

"Ät, be, älska" publiceradesförsta gången i Yourlife, augusti 2010 Boken Eat, Pray, Love, har hittills fått
miljontals kvinnor över hela världen att le och gråta av igen- känning. Ja, nästan dyrka marken hon går på.
Carina Nunstedt fick ett exklusivt möte med den amerikanska succéförfattaren i hennes idylliska lilla
hemby, Frenchtown, New Jersey. Här delar hon gene-röst med sig av sin kärlekshistoria och sin andliga
vardagsträning. Ps. Hon har slutat rabbla mantran.Carina Nunstedt(född 1969) är journalist,
chefsredaktör, tidningsentreprenör och författare. Hon började som dagstidningsjournalist på
Smålandsposten, Östgöta Correspondenten och Expressen, där hon var bland annat bilageredaktör för
Expressen Fredag, Söndagsbilagan och startade Leva och Bo för att sedan bli featurechef.Mellan 2003-
2012 har Carina grundat flera kända svenska livsstilsmagasin efter egna idéer: Tidningen Mama, Family
Living, Passion for Business, Yourlife och senast bokmagasinet Books & Dreams där hon specialiserat sig
på intervjuer med både svenska och utländska författare i både magasinsform och liveform på tidningens
stora författarkvällar.Carina har skrivit böckerna 12 steg till ett skönare mammaliv (2008), biografin Adjö
det ljuva livet (2012, tillsammans med Camilla Henemark) samt medverkat med personliga texter i
Camilla Läckbergs jubileumsbok Mord och Mandeldoft (2013), Emma Wiklunds bok Emmas skönhet
(2011) och i antologin Uppdrag mamma (2003).Telegram Journalistik ger ut god journalistik som
publicerats genom tiderna - i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features,
djuplodande intervjuer, grävande reportage - journalister från den så omsusade magasinsboomen under
80-, 90- och 00-talet öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även innan dess som nu
kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom nya texter, som nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en
tryckt bok, läsaren väljer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ät, be, älska: Personligt möte: En intervju med författaren Elizabeth ...

5. Vackra vyer = fantastiska instamoments. På Mauritius vimlar det av Instamoments, motiv man mer än
gärna lägger ut i sociala medier. Och det blir extra tydligt ...

17 bilder som visar varför man bara måste älska det finska språket

Pris: 87 kr. häftad, 2014. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Ät, be, älska : Personligt möte: En
intervju med författaren Elizabeth Gilbert (efter succén ...

Ät, be, älska - adlibris.com

Vi suktar efter ett "jag älskar dig" så fort vi hittat vår drömpartner. Men är den där meningen verkligen så
viktig? Nej, här är 5 viktigare fraser.
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ÄT, BE, ÄLSKA

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84T,%20BE,%20%C3%84LSKA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84T,%20BE,%20%C3%84LSKA&ln=se
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