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Livet er en gave Martin Schmidt Hent PDF Livet er en gave er en anderledes portrætbog, der går helt tæt på
manden, chefen, elskeren og tv-stjernen Ole Henriksen. Der er intet i mit liv, som læserne ikke må vide om
mig. Det er bare så befriende at få mulighed for at tale frit og åbent. Sådan er jeg! Som læser får man her en
unik chance for at komme helt tæt på Ole Henriksen og på de tanker, han gør sig omkring livet, kærligheden,
parforhold, sex og forretningsliv. Vi kommer ind bag det store smil og de lysende øjne og hører om, hvordan
Ole selv sørger for at beholde sit smil – også når livet ikke altid viser sig fra sin lyseste side. Igennem en lang
række hudløst ærlige samtaler mellem forfatteren, filminstruktør Martin Schmidt, og Ole Henriksen får vi
indblik i, hvordan verden ser ud fra Oles perspektiv. Bogen er rigt illustreret med billeder fra Oles liv i L.A.
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