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Nina van Pallandt Jacob Wendt Jensen Hent PDF Historien om Nina er både gribende og grum. Sammen med
baron Frederik van Pallandt bragede hun i 1957 ind på scenen med en stribe calypso-hits, og for første gang
nogensinde blev en dansk popsucces verdensomspændende. Frederik blev Ninas store kærlighed, men også
hendes livs mareridt. Efter 12 år på toppen stak han af med pengene og elskerinden og lod Nina alene tilbage

med tre børn.   Jacob Wendt Jensens biografi om Nina van Pallandt er det hidtil ufortalte livsdrama om en

kvinde, der blev ladt i stikken af både sin mand, Frederik, sin elsker Clifford Irving og sin grådige manager,
men som kæmpede sig tilbage på sine egne præmisser, da hun havde ramt bunden af showbusiness. ”Hellere

tro på det gode en gang for meget”, lød Ninas motto. Selv når man er blevet bedraget for alt.
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