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Tyve meter ned Merete Kruuse Hent PDF Ulla er meget ung, da hun møder den ældre og selvsikre
modefotograf Bent. Han gør stort indtryk på den usikre pige, som tiltrækkes af den spændende, glamourøse
verden, han færdes i. Der går desværre ikke længe, før Ulla begynder at ane reklamebranchens skyggesider. I
kulisserne udspiller der sig desperate magtkampe, og jagten på skønhed og evig ungdom er ved at tage livet

af folk. Er det virkelig en verden for Ulla?

Merete Kruuse (1932-2000) var en dansk forfatter og kunstner. Før hun sprang ud som forfatter, blev hun
uddannet reklametegner og fik blandt andet sine værker udstillet på Museum of Modern Art i New York City.
Merete Kruuse debuterede som forfatter i 1970 med "Dame i rød rumdragt", der var en samling af science

fiction-noveller og udgav sidenhen en lang række børne- og ungdomsbøger.

 

Ulla er meget ung, da hun møder den ældre og selvsikre
modefotograf Bent. Han gør stort indtryk på den usikre pige, som
tiltrækkes af den spændende, glamourøse verden, han færdes i. Der
går desværre ikke længe, før Ulla begynder at ane reklamebranchens
skyggesider. I kulisserne udspiller der sig desperate magtkampe, og
jagten på skønhed og evig ungdom er ved at tage livet af folk. Er det

virkelig en verden for Ulla?

Merete Kruuse (1932-2000) var en dansk forfatter og kunstner. Før
hun sprang ud som forfatter, blev hun uddannet reklametegner og fik
blandt andet sine værker udstillet på Museum of Modern Art i New
York City. Merete Kruuse debuterede som forfatter i 1970 med
"Dame i rød rumdragt", der var en samling af science fiction-

noveller og udgav sidenhen en lang række børne- og ungdomsbøger.
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