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Hvor er stjernerne når det er lyst Lisbet Lundquist Hent PDF Mange vil huske Lisbet Lundquist fra hendes
utallige triumfer på film og teater, og mange vil sikkert også genkende hende som zirkusfruen i Nemo, hvor
hun ofte kan spottes siddende på trappen og betragte gemalen, Søren Østergaard. I anledning af hendes 75 års

fødselsdag – den onde dag, som hun kalder den – udgiver hun Hvor er stjernerne når det er lyst?

I denne erindringsbog tager Lisbet Lundquist sin læser med tilbage til barndommens gade, som faktisk var en
vej i Holte, hvor Lisbet voksede op i sin begavede og mangfoldige familie. Det er sjov læsning. Og et prima-
tidsbillede af en både typisk og alligevel helt usædvanlig dansk opvækst fra 40’erne og frem. Forfatterens
iagttagelsesevne fejler ikke noget, så læseren oplever de mest betagende mennesker og ser detaljer fra deres
liv i en både privat og mere åben verden, hvor vi møder både skolekammerater, familie, venner – og senere
berømte ægtemænd. Mød en forrygende, fascinerende stor kvinde i dansk teater og tv, som ærligt fortæller

om livets både store glæder og sorger.
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