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Tindrende god. – The Guardian En midaldrende kvinde er besat af prins William. En aldrende ungkarl har
aldrig oplevet kærligheden. En ung kvinde flytter til en ny by og lærer fire ældre borgere at svømme uden
nogensinde at blive våde. I sine noveller undersøger Miranda July, hvordan helt almindelige mennesker
alligevel lever ekstraordinære liv, og resultatet er skiftevis overraskende, sexet og inderligt. Ingen har hjemme
her mere end du bekræfter Miranda Julys status som spektakulært original auteur og en både ikonisk og
afgørende stemme i moderne amerikansk kultur. Novellerne udgives her for første gang på dansk i forbindelse
med udgivelsen af Julys romandebut, Den første onde mand. Julys fortællinger spænder fra det virkelig sjove
til det hjerteknusende sørgelige.
– Daily Telegraph Om forfatteren: Miranda July er filminstruktør, skuespiller, forfatter og kunstner. Hun
skrev, instruerede og spillede hovedrollen i filmen YOU, ME AND EVERYONE WE KNOW, som blev
præmieret med juryens særlige pris ved Sundance Film Festival og Camera d'Or i Cannes.
Julys noveller er blevet bragt i The New Yorker, Paris Review og Harper's. Novellesamlingen NO ONE
BELONGS HERE MORE THAN YOU er udkommet i 23 lande.

Her første foto af lille Niels og hans mor fra 30 juli. Få en god og personlig rejseoplevelse med Århus
Charter. Mangler du en opbevarings plads i stuen og. Se min kjole, broderikit Designer for 1 dag. Er du stødt
på et nyt ord, et nyt udtryk eller en ny brug af et eksisterende ord. Så kan du hjælpe os ved at indberette din
iagttagelse. Find din rejse i dag. Smukke 'Florenzio' skænk, som har 2 låger + 3 skuffer.
Fotojournalistsstuderende Marie Hald fra ottende semester har vundet guld i kategorien Dokumentar ved dette.
Oplev vores kæmpe udvalg af vejrbestandige emaljeskilte til dør, hus, have og meget andet. Med et
fødselsforberedelseskursus i Smertefri Fødsel Anja Bay Metoden får du et gennemtestet program i smerte- og
panikhåndtering, som mere end 15. Synes du, at vi bør hæve priserne på cigaretter, så færre børn og unge
begynder at ryge i fremtiden. Her første foto af lille Niels og hans mor fra 30 juli. Så kan du hjælpe os ved at
indberette din iagttagelse. Synes du, at vi bør hæve priserne på cigaretter, så færre børn og unge begynder at
ryge i fremtiden. Så blev jeg morfar.
Smukke 'Florenzio' skænk, som har 2 låger + 3 skuffer. Den direkte oprykning var stadig inden for
rækkevidde, og med. Synes du, at vi bør hæve priserne på cigaretter, så færre børn og unge begynder at ryge i
fremtiden. Opret din bil gratis: Autocom bilauktioner - Sælg bilen hurtigt og nemt Ingen
reklamationsforpligtelser Aktivitetskalender. Oplev vores kæmpe udvalg af vejrbestandige emaljeskilte til
dør, hus, have og meget andet. Læs mere Af Marie Hald, Fotojournaliststuderende – 8.

