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Penelopes elskere Ole Henrik Laub Hent PDF På trods af sin manglende erfaring lykkes det den unge
skuespillerinde Sandra at få en hovedrolle i den populære amerikanske tv-serie "Penelopes elskere." Hun er

lige så lykkelig, som hun er nervøs, for hun frygter, at hun ikke kan klare det hurtige tempo og tunge
arbejdspres, og at de garvede skuespiller skal give hende den kolde skulder.

Hun tager helt fejl. Hun bliver et kæmpe hit hos seerne, og stjerneskuespillerne tager hende under deres
vinger. Alt går langt over forventning, men Sandra opdager pludseligt, at berømmelsen også har en

skyggeside. Hun modtager mystiske trusler og tvivler snart på alle omkring sig. Et mordforsøg på den unge
skuespillerinde bekræfter hendes værste frygt …

Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både noveller, romaner, børnebøger, hørespil
og skuespil. Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans værker er blevet oversat til
fremmedsprog. Ole Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse stipendier og legater heriblandt

Statens Kunstfonds store legat og treårige stipendium.

 

På trods af sin manglende erfaring lykkes det den unge
skuespillerinde Sandra at få en hovedrolle i den populære

amerikanske tv-serie "Penelopes elskere." Hun er lige så lykkelig,
som hun er nervøs, for hun frygter, at hun ikke kan klare det hurtige
tempo og tunge arbejdspres, og at de garvede skuespiller skal give

hende den kolde skulder.

Hun tager helt fejl. Hun bliver et kæmpe hit hos seerne, og
stjerneskuespillerne tager hende under deres vinger. Alt går langt
over forventning, men Sandra opdager pludseligt, at berømmelsen
også har en skyggeside. Hun modtager mystiske trusler og tvivler

snart på alle omkring sig. Et mordforsøg på den unge skuespillerinde
bekræfter hendes værste frygt …

Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både
noveller, romaner, børnebøger, hørespil og skuespil. Hans

forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans værker
er blevet oversat til fremmedsprog. Ole Henrik Laub har modtaget en

lang række prestigiøse stipendier og legater heriblandt Statens
Kunstfonds store legat og treårige stipendium.
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