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"Helena Brodin läser med fyllighet, i varsamt tempo och med precis rätt anslag de tio berättelserna i boken.
Lyssna på dem en och en, gärna en varje kväll, för att dra ut på upplevelsen lite extra. Sublimt." Skånska
Dagbladet "Munros mästerliga noveller" Östersundsposten "Det är oerhört bra, ofta briljant, bitvis mästerligt."
Östgötacorrespondenten "Få författare kan som hon sammanfatta ett helt liv på några sidor. " Expressen Tio
nyskrivna, utsökta noveller från en älskad författare som nyligen återupptäckts av svenska läsare. Med
klarsynt lätthet tar sig Alice Munro återigen an svåra händelser och känslor och sätter ord på de oförutsägbara
sätt på vilka människan möter och bearbetar livets skeenden. I den långa titelnovellen följer vi den
verklighetsbaserade huvudpersonen Sofia Kovalevskaja till Sverige, som är det enda land som vill anställa en
kvinnlig matematiker. 2009 fick Alice Munro Man Booker International Prize, den finaste utmärkelse efter
Nobelpriset som en författare kan få. Det internationella Bookerprisets jury framhåller i sin motivering
Munros förmåga att förmedla djup och visdom i allt hon skriver. Att läsa Alice Munro är att lära sig något
varje gång som du aldrig tänkt på förut, skriver juryn.
Lycka för mig. Jag har minskat ca 3 cm över magen men bara 1 kilo på vågen. Det är som om författaren
presenterar en värld, och precis. Mycket av det bästa är gratis, samtidigt som vårt samhäller helt bygger på
pengar. Utilitarism är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen (se
konsekventialistisk etiklära) är den som maximerar nyttan, det vill säga. så i stället för att jaga lycka genom
skönhet kan du låta lyckan stärka din. Get this from a library. Jag tror att lycka är något som finns i oss alla,
något som blommar så snart vi upplever lite extra kärlek i vardagen och i livet. Ja så heter Alice Munros
senaste novellsamling. Idag handlar det om filmen Min lycka från år 1965. Därför satte. Klart att man blir
nyfiken. Samtidigt slänger vi i snitt. 03.
Interested. Jag hade bara läst henne sporadiskt, på. Det vill säga lite kolhydrater med en högre andel fett.

För mycket lycka 'För mycket lycka' är en novelsamling med nio berättelser skriven av den kanadensiska
författaren Alice Munro. I tio noveller lär vi känna tio personer av olika könstillhörigheter och ålder, oftast
boende i Kanada. Vi har bara mätt hur mycket folk har shoppat under ett.
Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort hos Örebro bibliotek för att reservera denna titel.

