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Poul Reichhardt Anne-Sofie Storm Wesche Hent PDF Poul Reichhardt blev en af landets mest folkekære og
populære skuespillere og opnåede stor succes på både film, tv og teaterscenen med roller i fx de populære

Morten Korch-film og tv-serien Huset på Christianshavn.

"Poul Reichhardt – blot et menneske" går bag om skuespilleren og fortæller historien om privatpersonen, der
kæmpede hårde kampe som enkemand til fire børn, prøvede at holde fast i energien, når han var på scenen, og
sloges med en hjerneblødning. Det er en personlig og nærgående fortælling om et generøst menneske, der

gerne ville meget mere end blot at være et ikon.

 

I biografien fortæller Poul Reichhardts fire børn for første gang om deres far og hans liv, ligesom en række
venner og kolleger sætter ord på Nørrebrodrengen, der endte på Det Kongelige Teater.

 

Lydbogen er indlæst af Jesper Hvilsom.
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