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Alt hvad jeg ved om kærlighed Dolly Alderton Hent PDF At blive voksen i medgang og modgang – det er
noget, journalist og forfatter Dolly Alderton kender til. Igennem sine klummer i Sunday Times, Daily

Telegraph og Marie Claire, og hitpodcastet The High Low, har hun kastet sig hovedkulds ud i datingkulturen
i en digital tidsalder, venskaber som de ser ud i starten af voksenlivet, kampen for at få sig en karriere og en
plads i verden. I denne bog fortæller hun levende og sjovt om at blive forelsket, om ikke at være forelsket
nok i sig selv, om katastrofale fester med Rod Steward-tema, om at blive droppet og om at opdage, hvor

vigtige venskaber er, når man skal finde vej i tilværelsen.

Alt hvad jeg ved om kærlighed er en underholdende og indsigtsfuld, feministisk og hjertevarm debut fra en
britisk stemme, der ifølge flere anmeldere er Englands nye Caitlin Moran, en Norah Ephron for det 21.

århundrede. Hun væver personlige fortællinger, skarpe observationer, lister, opskrifter og vignetter sammen til
en historie, der vækker genklang hos kvinder i alle aldre om en tid i livet, hvor alt stadig er udefineret og

åbent.
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