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Går du med drømmen om at komme med i et realityprogram? Så giver denne bog dig svar på en masse
spørgsmål. Hvordan forbereder du dig? Hvordan fanger du casternes opmærksomhed? Og hvordan kommer du
overhovedet til casting? Mød tidligere realitystjerner, castere, producenter, stylister, journalister og
psykologer, der alle fortæller om deres erfaringer og giver dig gode råd til din vej fra potentiel deltager til
stjerne.
Spådommene er mere situationsbestemte: - Lad os sige, at jeg står i en. Ligesom trækfugle har en særlig evne
til at finde vej, mener nogle eksperter også, at eksempelvis katte har en indre vejviser. Mascha Vang er kendt
som blogger, model, realitystjerne og forretningskvinde. Potensmidler, slankepiller og sovemedicin købt i
udenlandske netbutikker bliver hver uge snuppet i tolden. Ligesom trækfugle har en særlig evne til at finde
vej, mener nogle eksperter også, at eksempelvis katte har en indre vejviser. Den tidligere realitystjerne Susan
K blev onsdag aften fyret fra jobbet som bartender på den aarhusianske bodega Kurts mor, hvor hun har
arbejdet i flere år. a, skriver Sean Davis i The Federalist, at James Clapper, den tidligere direktør for National
Intelligence, beordrede den daværende FBI direktør. Det. Det.
Læs alt om kongehuset, kendte danskere, hollywood stjerner og musik hits. Mascha Vang er kendt som
blogger, model, realitystjerne og forretningskvinde. Få sidste nyt om dine yndlingsserier som Den store
bagedyst, Badehotellet, Landmand søger. Det viser sig bl. Det. Det er dog ikke sådan, at Amalie kan spå om,
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