
Scenen er din
Hent bøger PDF

Charlotte Lytton Kejser

Scenen er din Charlotte Lytton Kejser Hent PDF Charlotte Lytton Kejser er mor til realitystjernen Amalie
Szigethy, og siden er hun selv blevet et kendt ansigt efter sin deltagelse i tv-programmet Amalies Verden. I
Scenen er din fortæller Charlotte historien om sit liv både før og efter berømmelsen og om at være mor til

Amalie. Vi får den ærlige historie om Charlottes opvækst og vilde ungdom, hendes liv som alenemor og ikke
mindst beretningen om hendes farverige liv med Amalie.

Som kendis lever man et offentligt liv, og det har sine omkostninger. Lotte fortæller om, hvordan det føles,
når alle har en mening om én, uden at man kan svare igen. Det gælder i høj grad også kritik af den måde, man

opdrager sit barn på.
I denne bog får vi Charlottes egen version af historien samt detaljer fra hendes begivenhedsrige liv med alle

de personlige anekdoter, som medierne ikke fortæller.

Bogen er rigt illustreret med bl.a. sjældne billeder fra familiealbummet.

CharLotte Lytton Kejser (f. 1964) er mor til Amalie fra Paradise Hotel samt to drenge.
Hun blev for alvor kendt i tv-programmet Amalies Verden, hvor hun og Amalie åbnede dørene til deres

hverdag og gav seerne et åbent og ærligt indblik i deres fælles liv på godt og ondt.
Charlotte har også deltaget i Fangerne på Fortet, Til middag hos og Emils damer (sammen med Amalie).
I dag holder hun foredrag på skoler om forholdet mellem børn og voksne. Desuden har hun sammen med

Amalie designet en personlig smykkekollektion, og en ny er på vej.
Scenen er din er hendes første udgivelse.

 

Charlotte Lytton Kejser er mor til realitystjernen Amalie Szigethy, og
siden er hun selv blevet et kendt ansigt efter sin deltagelse i tv-
programmet Amalies Verden. I Scenen er din fortæller Charlotte
historien om sit liv både før og efter berømmelsen og om at være
mor til Amalie. Vi får den ærlige historie om Charlottes opvækst og
vilde ungdom, hendes liv som alenemor og ikke mindst beretningen

om hendes farverige liv med Amalie.
Som kendis lever man et offentligt liv, og det har sine omkostninger.
Lotte fortæller om, hvordan det føles, når alle har en mening om én,
uden at man kan svare igen. Det gælder i høj grad også kritik af den

måde, man opdrager sit barn på.
I denne bog får vi Charlottes egen version af historien samt detaljer
fra hendes begivenhedsrige liv med alle de personlige anekdoter,

som medierne ikke fortæller.

Bogen er rigt illustreret med bl.a. sjældne billeder fra
familiealbummet.

CharLotte Lytton Kejser (f. 1964) er mor til Amalie fra Paradise
Hotel samt to drenge.

Hun blev for alvor kendt i tv-programmet Amalies Verden, hvor hun
og Amalie åbnede dørene til deres hverdag og gav seerne et åbent og

ærligt indblik i deres fælles liv på godt og ondt.



Charlotte har også deltaget i Fangerne på Fortet, Til middag hos og
Emils damer (sammen med Amalie).

I dag holder hun foredrag på skoler om forholdet mellem børn og
voksne. Desuden har hun sammen med Amalie designet en personlig

smykkekollektion, og en ny er på vej.
Scenen er din er hendes første udgivelse.
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