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Ingen hører til her mere end dig Miranda July Hent PDF Forlaget skriver: Når Miranda July skriver historier
eller instruerer film, er tilskueren eller læseren med inde i et varmt og morsomt univers af skæve eksistenser,

der oplever verden fra vinkler, der nok ligner, men aldrig er helt normale. 

I hendes 16 fortællinger forsøger ualmindelige mennesker at leve almindelige liv. Uanset om Miranda July
skriver om en midaldrende kvindes passion for prins William eller om en ældre fabriksarbejder, som aldrig
har prøvet at være forelsket, så er hendes fortællinger overraskende, sexede og nænsomme. I hendes noveller
er alt skrøbeligt, som et smil fra en der er lige ved at græde. Ofte ved læseren ikke, om hovedpersonen i en
historie er en mand eller en kvinde, for forfatteren skifter ubesværet synsvinkel og kønsidentitet, og læseren

følger hende nysgerrigt. 

Miranda July er en ung amerikansk performancekunstner, forfatter og filminstruktør, hvis fascinerende bøger,
film og performances har skaffet hende et stort navn, både i USA og Europa. Hendes første film, Me and You

and Everyone We Know, fik juryens specialpris i Cannes 2005. Den har været vist i danske biografer.
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