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Jack Nicholson Jacob Wendt Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Jack Nicholson er Hollywoods rebel nummer
ét. Han har ikke kun haft glansroller i film som Easy Rider, Gøgereden og Et spørgsmål om ære, men også
taget alle de stoffer, der er værd at nævne, og lagt i hundredvis af kvinder ned på sin vej. Jack har kun været
gift én gang men har (mindst) otte børn og hans opvækst gemmer på dystre hemmeligheder, der havde stoppet

de fleste andre.
Historien om hans liv er fyldt med mesterværker fra filmkunstens bedste hylder, romantik, sex, humor og

stribevis af stjernemøder.
Alt det fortælles nu første gang nogensinde på dansk af filmanmelder og

forfatter Jacob Wendt Jensen, der de senere år skrevet bøger om blandt andre Ove Sprogøe, Agent 007 og
Victor Borge.

Bogen er rigt illustreret med billeder fra hele Nicholsons lange karriere.
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