de Amiga A Amiga

Esta recopilacion de escritos personales
constituye un homenaje a la amistad. El
valor de la lealtad y el apoyo de las amigas
es intemporal, como demuestran las cartas
que personajes tan celebres como Virginia
Woolf, Edith Wharton, Hannah Arendt,
Colette o Amelia Earhart dirigen a sus
amigas en ocasion de una boda, un
cumpleanos o, simplemente, como muestra
de amor. Las cartas estan precedidas por
un breve comentario de la autora que nos
ayuda a situar el documento en el momento
historico en que fue escrito, asi como la
situacion de la autora cuando la escribio.
En palabras de Lois Wyse, si bien un libro
no puede crear una amistad, confio en que
este toque la fibra que nos recuerda el
reconocimiento debido a nuestras amigas y
el lugar que ocupan en nuestros
pensamientos y en nuestras vidas.
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