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Pusle Pusle (Luise Charlotte) Helmuth Hent PDF Pusle er den personlige historie om og af Danmarks måske
største barnestjerne gennem tiderne. Pusle Helmuth blev som barnebarn af Osvald Helmuth og datter af

skuespillerne Frits Helmuth og Jeanne D'Arville født direkte ind i underholdningsbranchen. Hun debuterede i
en alder af kun tre år i filmen Min søsters børn, var med i de tre efterfølgende film i denne serie - og blev

barnestjerne over dem alle. Hun spillede sammen med de største danske skuespillere som Dirch Passer og Ove
Sprogøe og overhalede fem år gammel The Beatles på hitlisterne! Men karrieren - opvæksten i

filmkulissernes skygge med en alenemor - havde sine omkostninger, og kampen for at finde sig selv bagefter
blev både lang og hård: de svære teenageår efter karrierens bratte slutning, de utallige job og vanskeligheden

ved at finde den eneste ene. I denne første selvbiografi fortæller Pusle ærligt og ligefremt om, hvordan
modgang, tilgivelse og astrologi satte hende i stand til at bryde fortidens mønstre og blive et lykkeligt

menneske. Pusle er også en højst aktuel advarsel til nutidens forældre til spirende børnestjerner: »Pas godt på
dem. De er meget sårbare. For det at være barnestjerne er en voksenrolle.«
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Osvald Helmuth og datter af skuespillerne Frits Helmuth og Jeanne
D'Arville født direkte ind i underholdningsbranchen. Hun debuterede
i en alder af kun tre år i filmen Min søsters børn, var med i de tre

efterfølgende film i denne serie - og blev barnestjerne over dem alle.
Hun spillede sammen med de største danske skuespillere som Dirch
Passer og Ove Sprogøe og overhalede fem år gammel The Beatles på
hitlisterne! Men karrieren - opvæksten i filmkulissernes skygge med
en alenemor - havde sine omkostninger, og kampen for at finde sig
selv bagefter blev både lang og hård: de svære teenageår efter

karrierens bratte slutning, de utallige job og vanskeligheden ved at
finde den eneste ene. I denne første selvbiografi fortæller Pusle
ærligt og ligefremt om, hvordan modgang, tilgivelse og astrologi



satte hende i stand til at bryde fortidens mønstre og blive et lykkeligt
menneske. Pusle er også en højst aktuel advarsel til nutidens forældre
til spirende børnestjerner: »Pas godt på dem. De er meget sårbare.
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Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Pusle&s=dkbooks

