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Gustav Nikolaj Vraa Hent PDF Forlaget skriver: Alle kender Gustav som den glade dreng fra programmer
som ´For lækker til love´ og Gustav og Linse på udebane.

Få kender den barske historie bag det smittende smil. Barndommen blev tilbragt skiftevis i Danmark og
Chile, med det resultat, at han begge steder blev set som en fremmed og derfor altid har måtte kæmpe for at
føle sig accepteret. Noget der bestemt ikke blev lettere, da han i en tidlig alder sprang ud som homoseksuel.

I bogen fortæller Gustav om en barndom præget af en voldelig stedfar, om trøstespisning, der udviklede sig til
en spiseforstyrrelse, den psykiske terror han blev udsat for dagligt i fire år som tjenerelev på Hotel Imperial,

og den svære kærlighed, der har budt på både utro fyre og en kæreste, der viste sig at være lystløgner.

Gustav fortæller også om de barske konsekvenser livet som realitystjerne har haft for ham. Alt sammen
beskrevet hudløst ærligt, men uden bitterhed. For selv i den værste modgang vinder Gustavs humoristiske

sans og ikke mindst hans positive tilgang til de udfordringer og problemer, livet byder ham.
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