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Sandheder fra en løgner Julia Lahme Hent PDF "SANDHEDER FRA EN LØGNER er en uimodståelig bog
om den allersidste cigaret, om at lyve for bankrådgivere og uskyldige børn, om modebranchens kindkyssende

hær af løgnere – og om de få ting i tilværelsen, der er ægte.

Som chefredaktør på et modeblad levede Julia Lahme af at vise glansbilleder af det perfekte liv. Da hun
mister sit job, rammer det store spørgsmål hende: Hvad er sandheden om hendes eget liv, nu hvor

glansbilledet af karriere og succes krakelerer?

SANDHEDER FRA EN LØGNER er en personlig fortælling om kvinders livsløgne. Hvilke løgne om
familien, kærligheden, jobbet og vores ambitioner prøver vi at lokke andre – og os selv – til at tro på? Er
identitet noget der står på et visitkort? Og må man overhovedet lyve? (Hvis ja, hvor tit?) Med humor og
selvironi afdækker Julia Lahme feltet mellem karriere-, familie- og kærlighedsliv som et minefelt af løgne.

JULIA LAHME (f. 1977), cand. mag. i etnologi og tidligere chefredaktør på dansk Cosmopolitan. Hun har
udgivet de selvbiografiske bøger Hvor lagde jeg babyen – afsløringer fra en nybagt mor og Sig farvel – hvad
præster ved om sorg. I dag arbejder Julia med branding, pr og markedføring for større og (meget) mindre

virksomheder.

Lydbogen er indlæst af forfatteren."

 

"SANDHEDER FRA EN LØGNER er en uimodståelig bog om den
allersidste cigaret, om at lyve for bankrådgivere og uskyldige børn,
om modebranchens kindkyssende hær af løgnere – og om de få ting i

tilværelsen, der er ægte.

Som chefredaktør på et modeblad levede Julia Lahme af at vise
glansbilleder af det perfekte liv. Da hun mister sit job, rammer det
store spørgsmål hende: Hvad er sandheden om hendes eget liv, nu

hvor glansbilledet af karriere og succes krakelerer?

SANDHEDER FRA EN LØGNER er en personlig fortælling om
kvinders livsløgne. Hvilke løgne om familien, kærligheden, jobbet
og vores ambitioner prøver vi at lokke andre – og os selv – til at tro

på? Er identitet noget der står på et visitkort? Og må man
overhovedet lyve? (Hvis ja, hvor tit?) Med humor og selvironi
afdækker Julia Lahme feltet mellem karriere-, familie- og

kærlighedsliv som et minefelt af løgne.

JULIA LAHME (f. 1977), cand. mag. i etnologi og tidligere
chefredaktør på dansk Cosmopolitan. Hun har udgivet de

selvbiografiske bøger Hvor lagde jeg babyen – afsløringer fra en
nybagt mor og Sig farvel – hvad præster ved om sorg. I dag arbejder
Julia med branding, pr og markedføring for større og (meget) mindre

virksomheder.
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