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Elizabeth Taylor : stjärnan, kvinnan, legenden David Bret boken PDF Elizabeth Taylors namn är för evigt

inskrivet i filmhistorien. Hon var en av de verkligt stora Hollywoodstjärnorna, lika begåvad som vacker, och
hon medverkade i rad klassiska filmer. Karriären, som kom att spänna över mer än ett halvt sekel, inleddes
när hon var bara nio år gammal, och redan året därpå gjorde huvudrollen i "Lassie på äventyr" henne till

megastjärna. Genom åren medverkade Liz Taylor i ett sextiotal spelfilmer och på senare år i en rad tv-serier.
Två gånger Oscarsbelönades hon, 1960 för "Inte för pengar …" och 1966 för "Vem är rädd för Virginia
Woolf?", och filmografin omfattar många fler kända filmer: "En plats i solen", "Katt på hett plåttak",

"Cleopatra", "Jätten", "Så tuktas en argbigga". År 2000 adlades hon för sin långa, framgångsrika karriär.Men
det var förstås inte bara som begåvad skådespelerska som Elizabeth Taylor gjorde sig känd. Privatlivet var
minst lika spektakulärt – och minst lika uppmärksammat. De åtta äktenskapen, varav två särskilt stormiga
med Richard Burton, alkohol- och tablettmissbruket, vänskapen med kända, problematiska män som

Montgomery Clift, Rock Hudson och Michael Jackson, engagemanget för aids, de gnistrande juvelerna …
Skvallerpressen tröttnade aldrig på att rapportera om Elizabeth Taylor.Om detta och mycket annat berättar
författaren David Bret i sin heltäckande biografi över den nu avlidna brittisk-amerikanska skådespelerskan.
Det är en avslöjande och välskriven skildring av ett färgstarkt och turbulent liv, en bok som kastar nytt ljus

över hennes liv och som inte fick publiceras förrän efter hennes död.
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