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for at være pariserinde." – KARL LAGERFELD

INTERNATIONAL BESTSELLER – udkommet i foreløbig 29 lande

Endelig et morsomt og friskt bud på hvad det virkelig betyder at være pariserinde i det 21. århundrede.

Med humor, selvironi og sarkasme deler de 4 talentfulde og mangeårige veninder Anne Berest, Caroline de
Maigret, Audrey Diwan og Sophie Mas deres personlige syn på stil, kultur, attitude og mænd, alt imens de

laver sjov med deres komplicerede, ofte modsatrettede følelser og væremåder. De indrømmer at være
snobbede og uforudsigelige, men ikke utroværdige, dominerende og påståelige, dog alligevel følsomme og

romantiske.

Disse moderne pariserinder tager dig med på en first date og til fest med dertilhørende tømmermænd. Giver
dig indblik i, hvordan du er gådefuld og sensuel, gør din kæreste jaloux, den helt rigtige måde at gå til

bryllupper og komme i træningscentret på, og så deler de deres adressebog med tips til, hvor i Paris du går
hen allersidst på natten, ved fejring af fødselsdag, på en tjekket date, eller hvor du gør de bedste loppefund og

meget mere.

How to be Parisian – Kærlighed, Stil & Dårlige vaner vil få dig til at grine højt, alt imens du genkender din
egen cool pariserinde.

4 pariserinder Anne Berest, Caroline De Maigret, Audrey Diwan og Sophie Mas - moderne, talentfulde og
veninder gennem mange år.
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snobbede og uforudsigelige, men ikke utroværdige, dominerende og
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Disse moderne pariserinder tager dig med på en first date og til fest
med dertilhørende tømmermænd. Giver dig indblik i, hvordan du er
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gå til bryllupper og komme i træningscentret på, og så deler de deres
adressebog med tips til, hvor i Paris du går hen allersidst på natten,
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