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BESKRIVNING
Detta är en kärlekshistoria. En kärlekshistoria om en byggnad. Nora Ephron skriver här rappt och
underhållande om sin djupa och blinda kärlek till huset Apthorp i New York. Det blir en beskrivning av
människorna som bor där: filmstjärnor, barnfamiljer och nyfikna portvakter portvakter som ägnar sig åt
allt annat än att faktiskt öppna själva porten.För många år sedan, då jag gick i analys, brukade min terapeut
säga: Kärlek är hemlängtan. Vad hon menade var att man har en tendens att bli kär i någon som påminner
en om någon av ens föräldrar. Detta är naturligtvis en sådan sak som analytiker säger, även om det
egentligen inte alls är sant. I stort sett varenda människa på vår planet kan påminna en om något hos en av
ens föräldrar, även om det så bara är en smilgrop. Men nog med utvikningar. Det jag vill ha fram är att
kärlek möjligen är hemlängtan, men att hemlängtan högst definitivt handlar om kärlek.Nora Ephron
(1941-2012) var en amerikansk författare, journalist, filmregissör, manusförfattare och filmproducent.
Mest känd är hon för sina romantiska komedier, såsom Sömnlös i Seattle och Du har mail, som hon både
skrev manus till och regisserade.Nora Ephron medverkade också i magasin som New York och The New
Yorker med vassa och ironiska essäer, och hon har skrivit ett flertal självbiografiska verk i vilka hon bland
annat skildrat åldrandet. Ett av dem är Jag gillar inte min hals och andra tankar om att vara kvinna (2007)
som novellen Att gå vidare är hämtad ur. Om boken skrev Göteborgs-Posten: "Texterna skrivs fram med
en besvärjande energi och humor, identifikationen är omedelbar."Nora Ephrons sista publicerade verk,
innan hon gick bort i leukemi, är Jag minns ingenting och andra betraktelserNovellix ger ut små, snygga
böcker med en novell per bok. Både klassiker och nyskrivet - allt ifrån Virginia Woolf till Håkan Nesser!
Samtliga böcker med originalomslag av svenska formgivare, illustratörer och konstnärer. Novellixnovellerna säljs både styckvis och förpackade i fina presentaskar. Stora läsupplevelser i ett litet format.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Gå vidare efter otrohet - Att börja om efter en otrohet | Bra att veta
Komma över sitt ex - hur gör man egentligen? Vi ger dig verktygen för att gå vidare och förklarar med tips
hur du ska lyckas glömma ditt ex

Hur ska man gå vidare? - Skilsmässa - skilsmassa.se
Hon har gråtit många gånger framför tv:n när Kajsa Bergqvist tagit sina medaljer. Emelie Färdigh vet att
det lika gärna kunde ha varit hon som stått där på ...

Att gå vidare - Nora Ephron - böcker (9789175892733) | Adlibris Bokhandel
Att gå vidare efter en otrohet kräver tårar och tid. Oavsett om man väljer att stanna hos sin partner eller
separera. - En bra början är att ...
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