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BESKRIVNING

Gunilla Persson lämnar ingen oberörd. Ingen av Hollywoodfruarna har skapat så mycket uppmärksamhet
med löpsedlar och rubriker som hon och antingen älskar man henne eller så hatar man
henne.Kombinationen av att vara journalist och filmskapare samt utbildad skådespelare och fotomodell
med mycket vana framför kameran gjorde att hennes stjärnglans hade substans. Utrustad med ett rikt mått
av humor, ett sjutusan till temperament varvat med kontroversiella åsikter blev hon en karaktär att räkna
med. Hennes genombrott kom med Svenska NewYork-fruar år 2010 där hon fick visa sina stora
ambitioner inte bara för sig själv utan även för sin unga dotter Erika. Svenska Hollywoodfruar är TV 3:s
mest sedda program och Gunilla har varit med i fyra säsonger. Efter att Anna Anka hoppade av showen så
var programserien ett sjunkande skepp med alltmer dalande tittarsiffror och det var Gunilla som kom in
och räddade serien. Men vem är honGunilla som skapar löpsedel efter löpsedel och som varit och är en
komplett mediasensation?I sin bok THE Gunilla lyfter den ibland så gåtfulla kvinnan på slöjan och delar
med sig av livet bakom kulisserna. Hon ger en intim skildring av sin barndom och om drivkraften inom
henne som fick henne att lämna Sverige vid en ung ålder. Men Gunilla vore inte heller THE Gunilla om
hon inte skrev om sin starka tro på Gud, sin dementa 88-åriga mamma som bor hos henne och om sin
dotter Erika, vars musikaliska talang Gunilla tror kan göra henne till en superstar i Amerika. Så häng med
på en bumpy ride!Jag håller inte tillbaka något vilket är nyckeln till att bli en bra realitystjärna Och varför
skulle jag göra det? Jag älskar att kommunicera med en publik, det är en stor dröm som går i uppfyllelse
varje dag som kameran rullar. Jag älskar kameran och kameran älskar mig, det är den bästa kärleksaffären.
BRING ON THE CAMERAS, säger jag och när kameran släcks upplever jag en stor saknad efter den. Jag
vill ha mera, mera! för jag blir levande framför kameran. Hemligheten är också att inte spela teater utan att
vara sig själv, helt och hållet. Ni har väl sett folk som inte älskar kameran, hur de fryser till och blir någon
annan än de är? Jag kan med hela mitt hjärta lova er att det inte finns något tillgjort eller konstlat med mig.
Jag är den jag ärtake it or leave it.Gunilla Persson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gunilla Hutton - IMDb

Gunilla Gerland är en välkänd handledare och författare med lång erfarenhet av autismspektrumtillstånd, i
denna bok har hon breddat sig och visar på ...

Gunilla Persson (@thegunilla) • Instagram photos and videos

1969 08. Beställd. 1972 03 14. Döpt av Gunilla Lundqvist, (skulle sjösättas samma dag, men på grund av
för lågt vattenstånd så sköts sjösättning upp ...

T/S Gunilla - Öckerö seglande gymnasieskola

120.8k Followers, 2,307 Following, 2,742 Posts - See Instagram photos and videos from Gunilla Persson
(@thegunilla)



3

THE GUNILLA
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