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Jeg er stadig her Dorthe Kollo Hent PDF Dorthe Kollo brød igennem som otteårig og har siden stået på de

største scener og de fleste blokvogne. Hun har solgt millioner af plader, lavet revy og spillet skuespil, og hun
er stemmen bag evergreens som ”Gid du var i Skanderborg” og ”Velkommen til verden”. "Jeg er stadig" her
er den farverige historie om Dorthe Kollos næsten 60 år i showbusiness. Fra de tidligste år som barnestjerne,
til en stor karriere i både Danmark og Tyskland med turneer i hele verden og koncerter for både høj og lav. I
bogen fortæller Dorthe Kollo åbenhjertigt, med humor og stor varme om et liv på farten. Om at have så travlt,
at hun måtte flyve sit eget fly og aflevere sin datter i pleje for at nå det hele, men også om behovet for at

finde ro ved havet. Og om at lede efter kærligheden og finde den. "Jeg er stadig her" er en fandenivoldsk og
hjertevarm fortælling om at elske fis og ballade – og længes efter tryghed.
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