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Kærlighedens gang Alain De Botton Hent PDF Forlaget skriver: Rabih og Kirsten fandt hinanden, blev
forelskede, blev gift. Samfundet fortæller os, at det er slutningen på historien. Faktisk er det kun begyndelsen.
Til middagsselskaber med venner bliver de ofte stillet det samme spørgsmål: Hvordan mødtes I? Det er nemt

at svare på - det er en dejlig historie, som de begge elsker at fortælle.

Men der er også en anden historie og andre, lige så vigtige spørgsmål: Hvad skete der bagefter? Hvordan er
det gået med kærligheden, efter den første forelskelse, efter at I flyttede sammen, efter at I fik børn? Det er der
aldrig nogen, der spørger om.Alain de Botton følger hele kærlighedens gang fra det første sitrende begær,

over ængstelserne ved reelt engagement, dagligdagens banale men dybt betydningsfulde konflikter, børnene,
karrierne, huset - og frem til den modne refleksion, der kan sætte det hele i dets rette, rørende perspektiv.

 

Forlaget skriver: Rabih og Kirsten fandt hinanden, blev forelskede,
blev gift. Samfundet fortæller os, at det er slutningen på historien.
Faktisk er det kun begyndelsen. Til middagsselskaber med venner

bliver de ofte stillet det samme spørgsmål: Hvordan mødtes I? Det er
nemt at svare på - det er en dejlig historie, som de begge elsker at

fortælle.

Men der er også en anden historie og andre, lige så vigtige
spørgsmål: Hvad skete der bagefter? Hvordan er det gået med

kærligheden, efter den første forelskelse, efter at I flyttede sammen,
efter at I fik børn? Det er der aldrig nogen, der spørger om.Alain de
Botton følger hele kærlighedens gang fra det første sitrende begær,
over ængstelserne ved reelt engagement, dagligdagens banale men
dybt betydningsfulde konflikter, børnene, karrierne, huset - og frem
til den modne refleksion, der kan sætte det hele i dets rette, rørende

perspektiv.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kærlighedens gang&s=dkbooks

